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អធិប្បាយលេែលេះ

យុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកភូមតិឡពាង
ស្តិតល�ើផ្លូវដ៏�ំបាក!

ការការពាររដ្ឋ
ធម្មនុញ្ញនតិង
ការអនុវត្ន៍លោរព
រដ្ឋធម្មនុញ្ញ

ដកដីផ្ដេ់ដី
ជាជំនាញរប្ស់
អនាកេលោបាយ?

លេតុអ្ីតតរូវការចាបំាច់
ធុរកិច្ចេិងសិទ្ិមេុស្ស!

ដាកល់ោសមនេ្ីរាជការ
ពាកព់េ័្អំលពើពុករេួយ
តតរូវគិតតបាកល់ប្ៀវត្ស
សិេ!

អាដេុកជាសមាជិក
គណៈកមាមា ធិការ
តប្តពរឹត្កមមា(CHRAC)
ប្លងកើតកមមាវធិីលដាះ......

ការវភិាគេលោបាយ
តតរូវការកតមតិ
ខប្ប្ណា?

ការផ្េ់សម្បោេលដើម្បី
ជាតប្លោជេ៍ពេរដ្ឋ?

ការផ្សាយរបស់គណៈកម្្ធិការបបប្រឹត្ិកម្មនៃអង្គការសមគមការពារសិទ្ិមៃុស្សកម្ពុជា
CAMBODIAN HUMAN RIGHTS ACTION COMMITTEE

តមៅទំ្ ័រទបី3

តមៅទំ្ ័រទបី7

ទំ្ ័រ8 ទំ្ ័រ9 ទំ្ ័រ10 ទំ្ ័រ11 ទំ្ ័រ12 ទំ្ ័រ14

 ជលមាល ះដីធលីដរ៏ារំរ ៃរប្ស់ភូមឡិពាងខដេពីមុេមាេតប្ជាពេរដ្ឋចំេួេ១០៨តគរួសារខដេបាេប្្រឹង
តករុមេុ៊េលែ.ឌី.សីុ(KDC)ថាបាេរលំោភយកដីេំលៅដា្ឋ េេិងដីខតសចំការរប្ស់ពួកគាត់ចាប្ត់ាងំពីឆ្នា ១ំ៩៩៦
ខដេដីលេះពួកគាត់រស់លៅកាេក់ាប្អ់ាតស័យផេតាងំពីឆ្នា ១ំ៩៨៣-៨៤មកលមលះខតភាគីខាងតករុមេុ៊េ

រាតតិកា

រ�្ឋធ្្មនុញ្ញគឺជាេបាប់
្ំ្ ូលរបស់ពបមទសឬរ�្ឋ។ពបមទស
ឬរ�្ឋនបី្ួយៗតតងមានេបាប់្ំ្ ូល
ជាមរលម�ើ ្្ បីអនុវត្សពមាប់ពបមទស
របស់ខលេួន្្នុងមរលបណំងតែរ្សា
នូវស្តិរភា្នតិងសណ្្ប់ធ្្ន ប់សង្្គ 
្្នុងទតិសមៅ្ សាងពបមទស។

ចំខណកលៅតប្លទសកមុ្ជា
វញិកម៏ាេរដ្ឋធមមាេុញ្ញ ខដេជាចបាប្់
កំពូេលេះខដរប្ៃុខេ្អ្ីខដេជាចំណុច
សំខាេ់លនាះគឺរដ្ឋធមមាេុញ្ញ ខដេតតរូវ
ខតមាេការអេុវត្េ៍េិងការពារពី
រដា្ឋ ភិបាេខដេជាអនាកតប្តិប្ត្ិ
លដាយមាេការចូេរមួពីតប្ជាពេរដ្ឋ
េិងមាេការលគារពលសមាើភាពគានា វាជា
លរឿងសំខាេ់ណាស់លៅកនាុងតប្លទស
កមុ្ជាលដើម្បីឲ្យកមុ្ជាប្ច្ចុប្្បេនាកាល យជា
តប្លទសេីតិរដ្ឋពិតតបាកដ។

លដាយលេតុថាកមុ្ជាកំពុង
ខតមាេការតប្ោំងតប្លទើសគានា លដាយ
ស្ិតលៅកនាុងប្រោិកាសេលោបាយ
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ទំពរ័

២

ព្រឹត្តិបពត សម្លេងសហគ្ន៍

សមមលេងសហគមៃ៍បមងកើតម�ើងមោយបកុមអ្នកច្បាប់ ស្មបគរ័ចិត្មិៃរកកនបមការពារយុត្ិធម៌ជូៃ 
ជៃរងមបរោះ។

សម្លេងសហគ្ន៍ 
គឺជាសមមលេងជៃរងមបរោះ ជាសាររបស់បបជា្លរដ្ឋបគប់បសទាប់វណ្ៈ មដើម្បីសសវែងរកយុត្ិធម៌ 
តាមផលេលូវច្បាប់  ៃរឹងជាសមមលេងរបស់សហគមៃ៍ ជៃបកីបកសដលទទួលរងៃូវការរំមោភបំពាៃសិទ្ិ 
មោយ្ុំទទួលបាៃ យុត្ិធម៌ក្នពុងសង្គម ។

សមមលេងសហគមៃ៍ បៃលេឺម�ើងក្នពុងមរលបំណងផ្ល់្រ័ត៌មៃដល់ថ្្ក់ដរឹកនាំរោ្្ភិបាលអំ្ីភា្រង 
មបរោះរបស់ បបជា្លរដ្ឋសដលរងការរប់សងកត់្ីអ្នកមៃបទ្្យសម្បត្ិ ៃិងមនៃ្ីអ្នក មៃអំណាច។ 

វត្ថុបំណងននការមោះ្ុ្្ពព្រឹត្តិបពតសម្លេងសហគ្ន៍ 
សមមលេងសហគមៃ៍ គឺជាការផ្សាយរបស់បកុមអ្នក ច្បាប់ ៃិងសកម្មជៃការពារសិទ្ិមៃុស្សពាក់ 
្រ័ៃ្ ការបម្ជេញ មតិ ទស្សៃៈ មោបល់ សដលជាសមមលេងសបមប់បបឆាំងៃូវអំម្ើ អយុត្ិធម៌ មោយ  
មមធ្ោបាយ អហិង្សាសដលម្ត្តមៅមលើបញ្្ដីធលេី ៃិងធៃធាៃធម្មជាតិ។

សក្្មភា្
្បងរឹងសង្គមសុីវិល ដីធលេី ៃិងធៃធាៃធម្មជាតិ តាមរយៈនៃការមបាោះ្ុម្ប្រឹត្ិបបត សមមលេង  សហគមៃ៍ 
រយៈម្ល ៣សែ ១មលែ ចំៃួៃ ៣០០០ច្បាប់ មៅ ១០០០០ច្បាប់  សដលមៃចំៃួៃ ១៦ទំ្ររ័  
្ណ៌ ជាភាសាសែ្មរ។

សចកផ្សាយប្រឹត្ិបបតសបមប់សមគម អង្គការនដគូរ ជា្ិមសស សហគមៃ៍ សដល ទទួល រង ផលប៉ោះ 
ពាល់ ្ីការរំមោភបំពាៃ។

មៃយុទ្សានស្ ម្ត្តការយកចិត្ទុកោក់ក្នពុងកំរឹតមធ្យម នៃចំមណោះដរឹងទូមៅរបស់បបជា ្ លរដ្ឋ។

ចាងហ្វាងការផវាសាយ
មោក  យី  សុែសាៃ្ ០១៦៨៣៥ ៥៩៧
  ០១២ ៨៨៣ ៩៨៩

នតិ្ន្ធនាយក
មោក  សួៃ  ប៊ុៃសករ័្ ០៩២ ៣៤៤ ៣៥៧

ជំនួយការនតិ្ន្ធនាយក
មោក  អ៊្ង  ម្បជ       ០១២ ៨៤៨ ១២៤
មោក សុរឹង សសៃករុណា ០៨៩ ៦៦៦ ៣១២

បម្ចេកមេសកុំ្វាយថុេរ័
មោក រោ្្
មោក រតនា

អ្នកម្លេើយ្លេង្័ត៌មាន
សមជិកគណៈកម្្ធិការបបប្រឹត្ិកម្មនៃអង្គការ សមគមការពារសិទ្ិមៃុស្សកម្ពុជា ៃិងសមជិក 
សហគមៃ៍។



ចេញផ្សាយចេខ០០១

យុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកភូមតិឡពាងស្តិតល�ើផ្លូវដ៏�ំបាក!

ទំពរ័

៣

ត្្ ប្ីទំ្ ័រ្ុខ

បាេអះអាងលដាយប្ំពាេថាបាេទិញដីពីអនាក
ភូមិេិងបាេលរៀប្ចឯំកសារតគប្់តគាេ់មាេប្លង់
កមមាសិទិ្តតរឹមតតរូវ។ រឯីអនាកភូមិបាេលចាទ
តប្កាេថ់ាតករុមេុ៊េជាអនាករលំោភយកដីពួក
គាតដូ់ចគានា ។លដាយសារខតការលចាទតប្កាេ់
េិងការប្្រឹង ផ្េ់លៅវញិលៅមកអស់រយៈ
លពេជាង១០ឆ្នា កំេលងមក លៅខតពំុមាេ
ដំលណាះតសាយ។ដូចលេះអនាកភូមឡិពាង
ខដេបាេបាតប់្ងដ់ីខតសចំការ តាងំពីឆ្នា ំ
២០០៧លដាយមេិមាេដីធលីសតមាប្់ប្ងកប្លងកើេ
ផេតពមោងំតំណាងអនាកភមូមិយួចំេួេរប្ស់
ពួកលគតតរូវបាេតុោការលចាទតប្កាេជ់ាប្េ្
ប្ន្ាប្់។

តាមការតប្មូេពត័ម៌ាេបាេប្ង្ហា ញ
ថាតប្ជាពេរដ្ឋបាេកាប្ដ់ីធលីខដេកំពុងមាេ
ទំនាស់តាងំពីឆ្នា ំ១៩៨៣រេូតមកដេ់លពេ
មាេទំនាស់ប្នាទា ប្ព់ីមាេឈមាួញចូេមកទិញដី
កនាុងឆ្នា ១ំ៩៩៦លដាយមាេអាជាញា ធរមូេដា្ឋ េ
មាេលោកលមភមូិលមឃំុេិងមនេ្ីមូេដា្ឋ េកនាុង
តំប្េល់នាះជាអនាកលរៀប្ចំលដើរទិញដីឲ្យតករុមេុ៊េ

លដាយសេការណ៍ជាមយួឈមាួញ(អនាកគួកលជរ)។
លៅកនាុងការលរៀប្ចំដីអនាកភូមបិាេអះអាងថាមាេ
ការប្ង្ិតប្ង្ំការខកលងប្េលំឯកសារគាប្សងកត់
ឲ្យតប្ជាពេរដ្ឋេកដ់ីកនាុងតរមលលថាក(លប្ើមេិ
េកក់ត៏តរូវរ រឹប្អសូយកដីលដាយទលទខដរ)។

តប្ជាពេរដ្ឋមយួចំេួេបាេេក់ដី
កនាុងលនាះអនាកែលះបាេេកដ់ីរប្ស់ែលួេមយួចំេួេ
េិងអនាកែលះមេិបាេេកដ់ីោេ់ខតលសាះ។លតកាយ
ពីបាេទិញដីរចួលេើយឈមាួញដីបាេសេការ
ជាមយួមនេ្មីូេដា្ឋ េគឺមាេលោកថៃ ហ៊ីជា
លមភមូិតាលជស,ល ម្ា ះហួត វ៉ាន់ៃនលមឃំុតា
លជសបាេជីកតប្ឡាយេុ៊ំពទ័្ដីលធ្ើឲ្យប្ៃះពាេ់
ដីតប្ជាពេរដ្ឋមយួចំេួេខដេមេិបាេេក។់
លដាយសារលេតុលេះលេើយកនាុងឆ្នា ំ២០០១មាេ
តប្ជាពេរដ្ឋតប្មាណ១៩តគរួសារបាេដាក់
ពាក្យប្្រឹងល ម្ា ះរៃេុីលមភមូិតាលជស,ល ម្ា ះ
ហួត វ៉ាន់ៃនលមឃំុតាលជស,លៅស្ាប្េ័អនាកតំ
ណាងរានសម្ណ្ឌ េកំពងឆ់្នា ងំ(ខតពំុមាេការ
ចាត់វធិាេការឬលធ្ើការលដាះតសាយលទ)លៅចុងឆ្នា ំ
២០០៦មាេតប្ជាពេរដ្ឋចំេួេ២៣៦នាក់បាេ

ផ្ិតលមរដប្្រឹងល ម្ា ះថៃ ហ៊ីលេះដខដេពីប្ទ
លេមាើសថាបាេ«ជីកតប្ឡាយេុ៊ំពទ័្យកដី,
ខដេតប្ជាជេមេិបាេេក,់ប្ង្ំឲ្យរុះលរ ើេំលៅ
ដា្ឋ េេិងប្ង្ំឲ្យផ្ិតលមរដតប្គេ់ដីឲ្យលៅតករុម
េុ៊េ»ប្ៃខុេ្ការប្្រឹងផ្េ់រប្ស់តប្ជាពេរដ្ឋកពំុ៏
បាេទទួេេូវការលដាះតសាយោេ់ខតលសាះ
រេូតមកដេ់លពេលេះ។

តប្ជាពេរដ្ឋខដេរងផេប្ៃះពាេ់
លដាយការបាតប់្ងដ់ីធលីផទាះសំខប្ងដីខតសចំការ
បាេដាកព់ាក្យប្្រឹងតវាៃជាប្េ្ប្នាទា ប្់លៅសមត្
កិច្ចមូេដា្ឋ េោងំថានា កល់ែត្េិងថានា កជ់ាតិខតមេិ
មាេស្ាប្េ័ជាតិណាមយួបាេលចញមុែការពារ
តប្ជាពេរដ្ឋឬលធ្ើការលដាះតសាយជូេតប្ជា
ពេរដ្ឋលឡើយ។កនាុងរយៈលពេជាង១០ឆ្នា រំេ
សកមមាភាពតវាៃ រប្ស់តប្ជាពេរដ្ឋមេិទទួេ
បាេេទ្ផេរេការលដាះតសាយោេ់ខតលសាះ
ចំខណកដីធលីរប្ស់ពួកលគកត៏តរូវបាេបាតប់្ង់
ោងំតសរុងលដាយតករុមេុ៊េហាមមេិឲ្យអនាកភមូិ
លធ្ើខតសចំការអស់ជាលតចើេឆ្នា ំលពាេគឺអាជាញា ធរ
ោងំអស់លនាះលចះខតលធ្ើការគំរាមកំខេងអនាក



ហ៊ាេលចញមុែតវាៃ េិងជួយ��ចូេរមួតប្ឌិត
ប្ទលេមាើសតពេមាទណ្ឌ លផ្សងៗប្្រឹងតប្ឆ្ងំតប្ជា
ពេរដ្ឋរងលតគាះលៅតុោការកំពងឆ់្នា ងំជាប្េ្
ប្នាទា ប្។់

ចាប្ត់ាងំពីមាេទំនាស់មកោៃ ង
លហាចណាស់មាេតប្ជាពេរដ្ឋចំេួេ១៧នាក់
តតរូវបាេលចាទទទួេរងេូវការលចាទតប្កាេ់ពីប្ទ
តពេមាទណ្ឌ លដាយតុោការកនាុងចំលណាមលនាះ
តុោការបាេចាប្់ែលួេតប្ជាពេរដ្ឋដាក់ពេ្នា
គារចំេួេ៦នាកល់ដាយមេិមាេកំេុសផទាុយលៅ
វញិការទទួេែុសតតរូវជួយ��លដាះតសាយទំនាស់
ដីធលីរប្ស់សមត្កិច្ចពំុខដេលកើតមាេលឡើយ។
សព្រៃងៃលេះ ជីវភាព រស់លៅ តប្កប្
លដាយការភយ័ខាល ចេិងការមេិយកចិត្ទុកដាក់
ពីអាជាញា ធរមូេដា្ឋ េលទើប្ពួកគាតប់្ង្ំចិត្(តប្ជា
ពេរដ្ឋ)មយួចំេួេលបាះប្ង់លចាេប្ណ្រឹ ងឈប្់
តវាៃ លៅសេ់ចុងលតកាយតតរឹមចំេួេ៦១គ្រួសារ 
តតប្ៃុលណាណ ះលេើយតំណាងរប្ស់ពួកលគចំេួេ
៥នាក់កំពុងជាប្ប់្ណ្រឹ ងកនាុងតុោការលែត្កំពង់
ឆ្នា ងំលៅលឡើយលទកនាុងលនាះមាេមនេ្ីសិទិ្មេុស្ស
មានា កផ់ងខដរ។ប្ច្ចុប្្បេនាលេះតករុមេុ៊េលេះបាេ
តគប្ត់គងដីេិងលធ្ើរប្ងេំុ៊ពទ័្ោងំអស់ចំេួេ
៦១២េិកតាលដាយយកដីទុកលចាេលៅទំលេរ
ហាមឃាតអ់នាកភូមិមេិឲ្យលធ្ើខតសលដាយមេិោេ់
មាេការអភវិឌ្ឍេ៍អ្ីោេ់ខតលសាះលៅលេើដីលនាះ។

តាមតប្វត្ិរេដំលណាះតសាយខដេ
លកើតមាេកេលងមកគឺបាេតគាេ់ខតលធ្ើលឡើងលដាយ
ការអេ្រាគមេ៍េិងអាេុសាសេព៍ីលោកជំោវស៊ិន  
សសរី(តករុមការង្រចុះជួយ��គណៈប្ក្សតប្ជាជេ
កម្ុជា)ពីសលម្ចវរីៈជយ័លៅហ្ាវាងំ្ង់ សំអ៊ល
េិងលដាយចំណារដែ៏្ងែ់្ស់រប្ស់សលម្ចហ៊៊ន  
តសនខតប្ៃុលណាណ ះគឺមេិទទួេបាេេូវេទ្ផេ
លដាះតសាយអី្លទតគាេ់ខតលធ្ើតប្ជាភិៃុតលឃាសនា
ោកោ់ញរកសលមលងលឆ្នា តឲ្យគណៈប្ក្សឆ្នា ំ
២០០៨ខតប្ៃុលណាណ ះ។ជាមយួលេះខដរមាេ
តករុមលោកសយ ស៊ភាព  បាេទទួេលសចក្ី
ទុកចិត្ពីនាយករដ្ឋមនេ្ីកប៏ាេចុះជួយ��រក
ដំលណាះតសាយលដើម្បជីួយ��តប្ជាពេរដ្ឋកម៏េិ
អាចលធ្ើឲ្យភាគីោងំពីរតសរុះតសរួេគានា ្េលៅ
ដេ់ដំលណាះតសាយណាមយួជូេតប្ជាពេ
រដ្ឋបាេខដរ។តសប្លពេជាមយួគានា លនាះលយើង
កស៏លងកតលឃើញអាជាញា ធរលែត្កម៏េិខដេចាត់
វធិាេការលដើម្បរីកដំលណាះតសាយឲ្យតប្ជាពេ
រដ្ឋោេ់ខតលសាះលតរៅអំពីប្ញូ្េកំោំងតប្ដាប្់

អាវុធលៅគំរាមកំខេងតប្ជាពេរដ្ឋហាម
ឃាតអ់នាកភូមមិេិឲ្យោមោរតវាៃ តប្ឆ្ងំេរឹង
តករុមេុ៊េតលៅលទៀតពិលសសលោកទូច ម៉ារីន
កនាុងឋាេៈជាអភបិាេលែត្កំពងឆ់្នា ងំមេិ
ខដេសាគា េ់ភូមឡិពាងម្ងណាលឡើយ។លេើស
ពីលេះតករុមមនេ្មីូេដា្ឋ េបាេលរៀប្ចំឯកសារ
តាមរយៈការឃុប្ឃិតគានា ជាមយួស្ាប្េ័តុោការ
កនាុងលែត្លនាះបាេយករចនាតប្ឌិតឯកសារមេិ
តប្តកតីមកលធ្ើអំណះអំណាងលៅចំលពាះមុែចបាប់្
លដាយលចាទតប្កាេ់តប្ជាពេរដ្ឋថាបាេរលំោភ
យកដីរប្ស់តករុមេុ៊េប្ៃុខេ្ឯកសារោងំអស់
លនាះមេិបាេដាកជូ់េរដ្ឋអំណាចមូេដា្ឋ េ
ណាលទតាងំពីឃុំរេូតដេ់តសរុកប្នាទា ប្ព់ីតករុម
សិទ្ិមេុស្សលមធាវីេិងតករុមអធិការកិច្ចតកសួង
មហារផទាបាេរកលឃើញកេលងមកដូចលេះការ
ខស្ងរកយុត្ិធមរ៌ប្ស់អនាកភូមឡិពាងឃុំតាលជស
តសរុកកពំងត់តឡាចលែតក្ំពងឆ់្នា ងំគឺមាេភាព
ទេល់ែសោយលៅៗពីមយួឆ្នា លំៅមយួឆ្នា ំលដាយ
សារខតគាមា េការជួយ��អេ្រាគមេព៍ីស្ាប្េ័មូេដា្ឋ េ
កដូ៏ចស្ាប្េ័ថានា កជ់ាតិ។ភាពតកីតកេិងការភយ័
ខាល ចបាេដុតលរាេរាេកនាុងជីវតិរស់លៅតប្ចាំ
រៃងៃរប្ស់ពួកលគ្ េលៅរកភាពេំបាកលវទនា
លតាកោៃ កជាខាល ងំពីមយួរៃងៃលៅមយួរៃងៃជា
ពិលសសដីធលីរប្ស់ពួកគាតក់ត៏តរូវបាេបាតប់្ង់
ោងំតសរុងតំណាងតប្ជាពេរដ្ឋខដេលចញ
មុែតវាៃ ទទេួរងការលចាទតប្កាេ់េិងចាប្់ដាក់
ពេ្នាគារលធ្ើលឡើងលដាយតករុមេុ៊េខដេមាេ
អំណាចឃុប្ឃិតគានា ជាមយួអាជាញា ធរមូេដា្ឋ េ
ប្្រឹងមេួប្ង្ក ច់ប្ង្ូចតប្ជាពេរដ្ឋថាជាអនាក
តប្តពរឹតិ្អំលពើលេមាើសចបាប់្លផ្សងៗ។លដើម្បោីមោរ
មកវញិេូវភាពយុត្ិធម៌តករុមអនាកភូមកិប៏ាេតសូ៊
តកាញេនាេពយាមោមដាកព់ាក្យប្ណ្រឹ ងលៅ
តុោការលដាយសារខតគាតសុ់ែចិត្េះប្ង់
អាយុជីវតិលដាយសារខតដីរប្ស់ពួកគាត់េិងសំុ
ឲ្យមាេការលសើុប្អលងកតេិងតសាវតជាវលដាយឯក
រាជ្យថាលតើភាគីណាមយួជាអនាកបាេលៅរលំោភ
យកដី។

ការប្្រឹងផ្េ់ករណីសីុវេិខប្ប្លេះ
គឺបាេលធ្ើលតចើេលេើកលតចើេសារលៅតុោការ
លែត្កំពងឆ់្នា ងំខតដំលណើ រការមាេការរអាក់
រអេួជាប្េ្ប្នាទា ប្់លដាយតុោការបាេយក
លេសតគប្ខ់ប្ប្ោៃ ងលដើម្បីប្ដិលសធេ៍ប្ណ្រឹ ង
ពីអនាកភូមិលេើយទតមាំបាេដាកព់ាក្យប្ណ្រឹ ង
លេះបាេតប្ជាពេរដ្ឋពិតជាជួប្ការេំបាក
តគប្ខ់ប្ប្ោៃ ងដូចជាតតរូវប្ង់ពេ្លេើកមមាវត្ុរេ

ប្ណ្រឹ ងរេប្ណ្រឹ ងលដើម្បឲី្យតុោការលធ្ើដំលណើ រ
ការលរឿងលេះបាេជាលដើម។វាពិតណាស់ការដាក់
ពាក្យប្ណ្រឹ ងេិងទទួេពាក្យប្ណ្រឹ ងគឺជាការ
ង្យតសរួេខតសតមាប្់ការប្ំលពញកាតព្កិច្ច
ប្ងព់េ្លេើលរឿងក្ីសីុវេិមយួលេះគឺជាការពិបាក
តប្ជាពេរដ្ឋពំុមាេេទ្ភាពប្ងព់េ្លេះលទ។
មយាៃងវញិលទៀតលប្ើលោះជាចបាប្ល់េះផេ់្ឆនាទា េុ
សិទិ្លៅលៅតកមសតមាប្ជ់ួយ��សលតង្ះប្ណ្រឹ ង
កល៏ដាយកផ៏េវបិាកលៅខតតប្ឈមចំលពាះជេ
តកតីកដខដេលតពាះោងំលេះលប្ើមាេការគាតំទ
ពីអាជាញា ធរមូេដា្ឋ េលដាយពុំមាេការលរ ើសលអើង
លនាះវាជាការង្យតសរួេលទខតសតមាប់្អាជាញា ធរ
ភូមិឃុំតសរុកកំពង់តតឡាចលែត្កំពងឆ់្នា ងំជា
អនាកភូមឡិពាងវញិឲ្យខតបាេេឺថាអនាកភូមលិេះ
ប្្រឹងតករុមេុ៊េលែឌីសីុពំុមាេអាជាញា ធរណាមយួ
ហ៊ាេលចញមុែលៅប្ញ្្ក់ពីភាពតកតីកលតាក
ោៃ ករប្ស់តប្ជាពេរដ្ឋលឡើយ។តករុមអនាកភូមិ
ឡពាងបាេប្ញ្្កថ់ាគឺបាេកាេក់ាប្ដ់ីធលី
តាងំពីឆ្នា ១ំ៩៧៩រេូតមកទេ់គានា េិងឆ្នា ១ំ៩៩០
លេើទំេំដី១៤៥េិកតាេិង២៣អារមាេការ
ទទួេសាគា េ់េិងដរឹងេឺពីអាជាញា ធរមូេដា្ឋ េ
តប្ជាពេរដ្ឋបាេដាកព់ាក្យសំុកាេក់ាប្់េិង
លតប្ើតបាស់ដីអាជាញា ធរអេុញ្្ញ តឲ្យកាប្់រុករាេ្
ដីលធ្ើខតសចំការេិងផ្េ់ប្ណ័ណ ចុងសេលរឹកតាម
តគរួសារេីមយួៗការកាេក់ាប្់ដីធលីរប្ស់តប្ជា
ពេរដ្ឋមេិខដេអាកខ់ាេតពមោងំប្ងកប្លងកើេ
ផេជាប្េ្ប្នាទា ប្រ់េូតមក។

 លៅឆ្នា ១ំ៩៩៦តករុមឈមាួញលដើរទិញដី
កនាុងលនាះមាេលមភូមចិំេួេ៣លដើរទិញដីឲ្យឈមាួញ
គលឺមភមូឡិពាងគលឺោកគុជលប្ៀេលោកឡំឡី
លមភូមបិ្រឹងកក់េិងលោករៃេុីជាលមភូមតិាលជស
កនាុងលនាះមាេលមឃុំតាលជសគឺលោកេួតវាៃ េៃ់េ
ជាអនាកបាេចូេរមួខដរកនាុងការទិញដីពីអនាកភមូិ
លៅលពេខដេអនាកភូមបិាេប្ដិលសធេ៍េិងស្បៃ
ខស្បថាពួកគាតម់េិបាេេកដ់ីលនាះលៅឲ្យតករុម
េុ៊េលទ។

 តប្ជាពេរដ្ឋមាេឯកសារសំអាង
តគប្ត់គាេ់េិងសាក្សដីរឹងេឺថាពួកលគោងំអស់
មេិបាេេកដ់ីលៅឲ្យលៅតករុមេុ៊េលនាះលទ
កនាុងលនាះលមភូមតិាលជសលោកថៃ ហ៊ីលោក
ឡំ ឡី លមភូមបិ្រឹងកក់ េិង ហួត វ៉ាន់ៃន 
លមឃុំតាលជសអនាកោងំប្ីលេះបាេប្ំភឺលកនាុងេិែិត
ចុះរៃងៃទី៣១ខែមករាឆ្នា ២ំ០០១េិងេិែិត
ចុះរៃងៃទី២៣ខែកញ្្ញ ឆ្នា ២ំ០០៦ខដេប្ញ្្ក់

ទំពរ័

៤

ចេញផ្សាយចេខ០០១



អំពីទំេំដីខដេពកួលគបាេទិញ។

 តប្ជាពេរដ្ឋបាេដាកព់ាក្យសំុជួយ��
អេ្រាគមេ៍ជាលតចើេលេើកលតចើេសារលៅស្ាប្េ័
ថានា កល់ែត្ េិងថានា កជ់ាតិ ពិលសសស្ាប្េ័
តុោការខដេបាេលធ្ើឲ្យបាតសំ់ណំុលរឿងរប្ស់
តប្ជាពេរដ្ឋលដាយមេិបាេប្ញ្្កម់ូេលេតុ។
គិតចាប្ត់ាងំពីលកើតមាេទំនាស់មកភាគីខាង
តករុមេុ៊េបាេប្្រឹងតប្ជាពេរដ្ឋោៃ ងលហាច
ណាស់មាេ១៧ នាក់លៅស្ាប្េ័តុោការ
កនាុងលនាះជាប្់ពេ្នាគារចំេួេ៦នាក់ខតលដាះ
ខេងលដាយរចួលោស៥នាក់េិងកំពុងជាប្់កនាុង
េ្នាគារចំេួេ ១នាក់(ល ម្ា ះសរ ស៊ងពីប្ទប្ៃុ
េប្ៃងមេុស្សឃាដមេិបាេសលតមចេិងប្ងក
រប្សួសានា មខដេតុោការលែត្កំពងឆ់្នា ងំសលតមច
ផ្នាទា លោសគុកចំេួេ១១ឆ្នា )ំមាេការតពរួយបារម្ភ
ជុំវញិប្ញ្ហា ល ម្ា ះសរសុងខដេអាចទទួេរង
េូវអំលពើអយុតិ្ធម៌ពីតករុមសមតក្ិច្ចពិលសស
តុោការបាេលធ្ើការសលតមចលចាទតប្កាេ់េិង
ផ្នាទា លោសលដាយែ្ះការលសើុប្អលងកតតតរឹមតតរូវ
ពំុមាេភស្ុតាងចបាស់ោស់ពិលសសភាពមេិ
តប្តកតីរេឯកសារមយួចំេួេកល៏ៅខតសលតមច
ផ្នាទា លោសជេរងលតគាះដាក់ពេន្ាគារោងំ
អយុត្ិធម។៌លតរៅពីលេះលៅមាេតំណាងជានស្ី
មានា ក់លទៀតល ម្ា ះអ៊៊ន ទ៊ំតតរូវតករុមេុ៊េប្្រឹងលេើយ
តុោការចាប្ដ់ាកច់ំេួេ១៨ខែផងខដរលតកាយ
មកអនាកតសីក៏តតរូបាេលដាះខេងលដាយអំនាច
សាេតកមអនាកតសីបាេឲ្យកូេតសីល ម្ា ះអ៊៊ន 
ស៊ភីលធ្ើការតវាៃ ប្េ្េិងលធ្ើជាតំណាងតប្ជាពេ
រដ្ឋតករុមេុ៊េបាេប្្រឹងអនាកតសីលៅតុោការរាជ
ធាេីភនាលំពញតុោការលេះកប៏ាេលចញដីកាចាប្់
ែលួេអ៊៊ន ស៊ភីប្េ្លទៀតខតលពេលនាះគាតប់ាេ
រតល់គចែលួេពីការតាមចាប្រ់ប្ស់តុោការរាជធាេី
ភនាលំពញ។ចំខណកសាោដំប្ូងរាជធាេីភនាលំពញ
ដខដេលេះកាេពីរៃងៃទី៤កញ្្ញ ២០០៩បាេ
ផ្នាទា លោសលមភូមិទ្បពាងល ម្ា ះលោកតសីទូច 
លីឲ្យជាប្់គុក១៦ខែេិងផាកពិេយ័ជាតបាក់
ចំេួេ៦ោេលរៀេលតកាមប្ទលចាទតប្កាេ់លដាយ
មេួប្ង្ក ចថ់ាលោកតសីបាេខកលងប្េលំេិែិត
សានា មជុំវញិប្ណ្រឹ ងរប្ស់តប្ជាពេរដ្ឋចំេួេ
៧៧តគរួសារតប្ឆ្ងំេរឹងតករុមេុ៊េKDCរប្ស់
លោកតសីជាលែងកនាុងលរឿងទំនាស់ដីធលី។
ប្នាទា ប់្ពីបាេលចញពីពេ្នាគារមកវញិអនាកតសីតតរូវ
បាេបាកស់ាមា រតីមេិហ៊ាេលធ្ើសកមមាភាពតវាៃ 
លទៀតលឡើយ។លៅចុងលតកាយលេះតំណាងតប្ជា
ពេរដ្ឋពីរនាកល់ផ្សងលទៀត េិងមនេ្សិីទិ្

មេុស្សសមាគមអាដេុកតប្ចាលំែត្កំពង់ឆ្នា ងំ
មានា ក់កត៏តរូវបាេតុោការលែត្កំពងឆ់្នា ងំលចាទ
តប្កាេ់េិងពិេយ័ជាតបាកព់ីប្ទពីប្ទប្រិហារ
លករ ្៍េិងលធ្ើឲ្យែូចខាតតទព្យសម្បត្ិតករុមេុ៊េ។

ជាង១០ឆ្នា កំេលងមកលេះតករុមអនាកតវាៃ
រងច់ាកំារជួយ��លដាះតសាយពីអាជាញា ធរោៃ ង
លហាចមាេមេុស្សចំេួេ២សាល ប្់លដាយជមងៃអឺស់
សង្រឹមលៅកនាុងទនំាស់ដីធលីលនាះ។

កាេពីរៃងៃទី២៥ខែកញ្្ញ ឆ្នា ២ំ០១០
លោកសំចេ័ទាគាជាប្ុគគាេិកសមាគមអាដេុក
េិងជាអនាកសតមប្សតមរួេសមាគមអាដេុក
តប្ចាលំែត្កពំងឆ់្នា ងំតតរូវលោកលេងេុយ
ជាតពះរាជអាជាញា រងអមសាោដំប្ូងលែត្កពំង់
ឆ្នា ងំបាេលចញដីកាលកាះលៅឲ្យចូេែលួេលៅ
សាកសួររៃងៃទី២៩/០៩/២០១០ពីប្ទជាប្់
សង្សយ័ថាបាេ«ផាសព្វផាសាយ ព័ត៌មនមិនពិត 
និងបរហិារសករ្តិ៍»រមួជាមយួល ម្ា ះលផងរុំេិង
ល ម្ា ះរាជ សីម៉ាជាតំណាងតប្ជាពេរដ្ឋ
ភូមឡិពាងឃុំតាលជសតសរុកកំពងត់តឡាច
លែត្កំពងឆ់្នា ងំកត៏តរូវបាេលោកសហង ល៊យ 
តពះរាជអាជាញា រងអមសាោដំប្ូងលែត្កពំង់
ឆ្នា ងំលកាះលៅឲ្យចូេែលួេរៃងៃទី៣០/០៩/២០១០
ជាប្់សង្សយ័ពីប្ទ«បរិហារសករ្តិ៍ និងស្្វើឲាយ 
ខូចខាតសោយ សចតនា ដល់ ផលគបសោជន ៍
គកម៊ហ៊៊ន»។

ទំពរ័

៥

សកមមាភាពរប្ស់តពះរាជអាជាញា រងរេ
សាោដំប្ូងលែត្កំពុងឆ្នា ងំគឺលធ្ើលឡើងប្នាទា ប្់
ពីមាេការដាក់ពាក្យប្ណ្រឹ ងរប្ស់ល ម្ា ះថៃ ហ៊ី 
តំណាងតករុមេុ៊េលែ.ឌី.សីុខដេមាេជំោវជា
លែងជាតប្ធាេតករុមេុ៊េតតរូវជាភរោិរប្ស់
ឯកឧត្មសុ៊យខសមរដ្ឋមនេី្តកសួងឧសសោេកមមា
បាេប្្រឹងលចាទលោកសំ ច័ន្ទគា ថាបាេផ្សព្ផសោយ
ពត័ម៌ាេមេិពិតតាមរយៈវទិ្ុយអាសីុលសរីកាេពី

ចេញផ្សាយចេខ០០១
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រៃងៃទី២៦ខែធនាូឆ្នា ២ំ០០៩លវោលមាៃ ង៨េិង
៣០នាទីយប្់េិងោមោរសំណងែូចខាត
េិងជំងឺចិត្ចំេួេ៤០,០០០,០០០លរៀេ(ខសសិប្
ោេលរៀេ)។េទ្ផេចុងលតកាយរេការប្្រឹង
លេះលោកលៅតកមជំេំុជតមះរេសាោដំប្ូង
លែត្កំពងឆ់្នា ងំលោកសាន ស៊ផាត បាេ
តប្កាសសាេតកមសលតមចលៅតពរឹករៃងៃទី២៥
ខែមករាលដាយតតមរូវឲ្យលោកសំ ច័ន្ទគា មនេ្ី
សតមប្សតមរួេសមាគមការពារសិទ្ិមេុស្ស
អាដេុកតប្ចំាលែត្លេះប្ង់តបាក់ពិេយ័ចំេួេ១
ោេលរៀេេិងតបាក់សំណងលៅតករុមេុ៊េលែ.ឌី.
សីុ.អេ្រជាតិចំេួេ៣ ោេលរៀេ។កាេពីរៃងៃ
ទី១៧ខែមករាឆ្នា ២ំ០១០កេលងលៅតុោការ
លែត្កំពងឆ់្នា ងំក៏បាេលចញសាេតកមសលតមច
ឲ្យលោករាជសីមាតប្ជាពេរដ្ឋលៅភូមិឡពាង
ចាញ់ក្ដីលដើមប្ណ្ដរឹ ងតករុមេុ៊េលែ.ឌី.សីុ.លេះខដរ
លដាយពិេយ័ជាតបាក២់ោេលរៀេេិងប្ង់ជំងឺ
ចិត្៨ោេលរៀេលៅឲ្យភាគីតករុមេុ៊េ។ករណី
ប្្រឹងផ្េ់គានា លេះតករុមេុ៊េមាេលចតនាមិេចង់បាេ
សំណងមាេបាេពីអនាកភូមិោេ់ខតលសាះតគាេ់ខត
មាេលចតនាមយួចងប់្ំបាកស់ាមា រតីអនាកភូមកំុិឲ្យ
តវាៃ ខតប្ៃុលណាណ ះ ពីសគរោះគក៊មហ៊៊នបានគបកាសយក 
សំណង ពីត៊លាការោក់ជូនកាកបាទគកហម។

តករុមេុ៊េលែឌីសីុខដេមាេលោក
ជំោវជា សខងជាតប្ធាេលោកតសីជាភរោិ
រប្ស់លោកស៊៊យ តសមជារដ្ឋមនេ្តីកសួង
ឧសសោេកមមារមួជាមយួលោកលមធាវីផាត់ 
សៅសសៀង (តដលទទួលសសវ)ខដេមាេឥទ្ិ
ពេេិងអណំាចអាចលធ្ើឲ្យអាជាញា ធរមេូដា្ឋ េ
លែត្កំពងឆ់្នា ងំមយួលេះរុញរាមេិហ៊ាេចាត់វធិាេ
ការតាមចបាប្ល់ដើម្បកីារពារយុត្ិធមជូ៌េតប្ជា
ពេរដ្ឋេិងលធ្ើឲ្យមាេភាពសមាុតគសាមា ញតគប់្ខប្ប្
ោៃ ងដេ់អនាកភមូ។ិ

ភាពអេៃ់យរេការអេុវត្េច៍បាប្់
រប្ស់អាជាញា ធរលែត្កំពងឆ់្នា ងំបាេលធ្ើឲ្យអនាកភូមិ
ឡពាងបាតប់្ងដ់ីធលីោងំតសរុងលេះជាកំេុសឆគាង
ដ៏ធងៃេធ់ងៃរមយួរប្ស់អាជាញា ធរ។អាជាញា ធរលែត្លេះ
បាេចាតទុ់កការោមតវាៃ រប្ស់តប្ជាពេរដ្ឋ
លៅស្ាប្េ័នានាោងំថានា កល់ែត្េិងថានា កជ់ាតិ
ពិលសសពាក្យប្ណ្រឹ ងបាេដាកជូ់េគណប្ក្ស
តប្ឆ្ងំ េិងតករុមសងគាមសីុវេិនានាថាជា
ការតប្ឆ្ងំឬជាការញុះញង់។អាជាញា ធរលែត្លេះ
ផងខដរបាេទទួេសាគា េ់ថាតករុមេុ៊េមាេ
េក្ណៈតសប្ចបាប្់េិងពិតជាមា្ច ស់ដីតតរឹមតតរូវ
ចបាប្់លប្ើលោះជាគាមា េឯកសារដាកដ់ំកេ់លៅ

តាមការោិេ័យមូេដា្ឋ េរប្ស់ែលួេក៏លដាយ។
ែុសខប្លកពីតប្ជាពេរដ្ឋខដេបាេរស់លៅជា
មយួអាជាញា ធរមូេដា្ឋ េអស់ោងំលនាះជាង៣០
ឆ្នា ខំតខប្រជាមេិទទួេសាគា េ់សិទិ្កាេ់កាប្់ដីធលី
តសប្ចបាប្រ់ប្ស់តប្ជាពេរដ្ឋលៅវញិ។

 អាជាញា ធរលែត្កំពងឆ់្នា ងំបាេតពលងើយ
កលេ្ើយលធ្ើមេិដរឹងមេិេឺចំលពាះសខតមកោមោរ
រកយុត្ិធម៌រប្ស់តប្ជាពេរដ្ឋភូមឡិពាងពួកលគ
អាចចូេរមួឃុប្ឃិតជាមយួតករុមេុ៊េកនាុងការ
ប្ខេលប្េលំឯកសារអំពីការេក់ទិញដីលតពាះតកសួង
មហារផទាបាេលធ្ើលកាសេ្យវចិ្ចយ័លមរដលេើេិែិត
េក់ទិញដីខដេអាជាញា ធរទទួេសាគា េ់ខប្រជា
តុោការលែត្កំពងឆ់្នា ងំលធ្ើឲ្យបាតសំ់ណំុលរឿង
លៅវញិ។

 ប្ច្ចុប្្បេនាលៅលពេខដេអនាកភូមឡិ
ពាងលធ្ើការតវាៃ តសូ៊ខាល ងំកាល មយួចំេួេបាេ
សំណងពីតករុមេុ៊េេិងមយួចំេួេលទៀតលៅ
តវាៃោមោរដីលេើយពួកគាតប់ាេបាេលដើរ
ដាកញ់ាតិតគប្ស្់ាប្េ័រចួរាេ់អស់លេើយរង
ចាខំតចំលេើយប្ៃុលណាណ ះលដាយប្ច្ចុប្្បេនាកំពុង
សិ្តលេើផលូវដ៏េំបាកសតមាប្ខស្ងរកយុត្ធម៌៕
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ការការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញនតិងការអនុវត្ន៍លោរព
រដ្ឋធម្មនុញ្ញ
មយួខដេមហាជេតប្ជាពេរដ្ឋេិងសងគាម
សីុវេិកំពុងលតប្ើតបាស់សិទ្ិតសប្ចបាប្់លដាយ
អេុវត្េិងលគារពលៅតាមរដ្ឋធមមាេុញ្ញ ខតរដា្ឋ 
ភិបាេកំពុងខតលតប្ើតបាស់ការការពាររដ្ឋធមមាេុញ្ញ 
លដាយកមាល ងំរដា្ឋ ភបិាេ។លតើលេតុអ្ីបាេជា
តប្លទសខតមយួមាេចបាប្់កំពូេខតមយួខប្រជា
មាេការតប្ោងំតប្លទើសគានា ោៃ ងដូលចនាះ?

លប្ើលយើងតកលឡកលមើេលៅតួនាទី
រប្ស់រដ្ឋគឺរាជរដា្ឋ ភិបាេតតរូវមាេតួនាទីការពារ
អេុវត្េិងលគារពលៅតាមរដ្ឋធមមាេុញ្ញ ខដេវា
ជាការតតរឹមតតរូវមយួតសប្លៅេរឹងការតប្កាស
រប្ស់លោកនាយករដ្ឋមនេ្ីេុ៊េខសេខដេឲ្យ
កងកមាល ងំតប្ដាប្អ់ាវុធោំងអស់ការពាររដ្ឋធមមា
េុញ្ញ លនាះពីលតពាះរដ្ឋធមមាេុញ្ញ ជាចបាប្់កំពូេ
តគប្ដណ្ប្់លៅលេើចបាប្់ដរទលផ្សងៗខដេ
ការពារតទព្យសម្បតិ្ឯកជេគឺជាកមមាសិទិ្ខដេ
តតរូវទទួេបាេការលគារពេិងការពារតសប្តាម
រដ្ឋធមមាេុញ្ញ ដូលចនាះទលង្ើខប្ប្លេះគឺជាការការពារ
រដ្ឋធមមាេុញ្ញ េិងចបាប្ល់ផ្សងៗលទៀតពាកព់េ័្េរឹង
ការលគារពភាពជាមា្ច ស់កមមាសិទ្ិលេះ។ចំលពាះ
ការការពារលេះគឺធានាេិងទប្់ទេ់បាេេូវរាេ់
ឧបាយកេនានាខដេប្ៃុេប្ៃងប្ំផាល ញសេ្ិភាព
សេ្ិសុែសងគាមស្ិរភាពេលោបាយភាពចោ
ចេការប្ៃុេប្ៃងឲ្យមាេអំលពើេិងសោេិងភាពវ រឹកវរ
កនាុងសងគាមខដេរដ្ឋអាចតតរូវចាត់វធិាេការតាមផលូវ
ចបាប្់បាេ។

ខតលយើងតតរូវលមើេលៅភាពតតរឹមតតរូវ
លេះផងថាលតើវាមាេលេតុផេខដេតសប្លៅេរឹង
ការលគារពតាមរដ្ឋធមមាេុញ្ញ ខដរឬលទ?

ភាពអូសប្នាល យរេការជាប្់គាំង
េលោបាយគឺជាលដើមចមដ៏សំខាេ់មួយខដេ
ជំរុញឲ្យលកើតមាេការោមោរតាមរយៈការលធ្ើ
កូដកមមាបាតុកមមារប្ស់កមមាករកមមាករិេីលរាងចតក
អេិងសោខដេប្ណ្ាេឲ្យមាេការប្នង្ក ប្ពី
រដា្ឋ ភិបាេមកលេើ កមមាករខដេរដា្ឋ ភិបាេ

អះអាងថាជាការការពាររដ្ឋធមមាេុញ្ញ លនាះ។
ដូលចនាះលេើយលទើប្តកសួងមហារផទាលចញេូវ
លសចក្ដីតប្កាសពត័ម៌ាេតាមរយៈតប្ពេ័្ផ្សព្
ផសោយកនាុងតសរុកកាេពីលដើមខែមករាលៅែណៈ
ខដេកងកមាល ងំរប្ស់រដា្ឋ ភបិាេបាេលៅលបាស
សមាអា តបាតុករគណប្ក្សសលនង្គា ះជាតិលៅ
ទីោេតប្ជាធិប្លតយ្យកាេពីរៃងៃទី៤មករា
ឆ្នា ២ំ០១៤លនាះថា«ការតប្មូេផ្ដុ ំនានាបាេ
នាលំៅដេ់ការលតប្ើអំលពើេិងសោការប្ិទផលូវសាធា
រណៈេិងការប្ំផាល ញតទព្យសម្បត្ិឯកជេេិង
សាធារណៈខដេលធ្ើឲ្យប្ៃះពាេ់ធងៃេធ់ងៃរដេ់សេ្ិ
សុែសណា្ដ ប្់ធានា ប្់សងគាមេិងជីវភាពរស់លៅ
តប្ចំារៃងៃរប្ស់តប្ជាពេរដ្ឋ។លដើម្បីធានាសេិ្សុែ
សណា្ដ ប្ធ់ានា ប្់សាធារណៈេិងរលប្ៀប្លរៀប្រយ
សងគាមការលធ្ើបាតុកមមាតាមរយៈការជួប្តប្ជុំជា
សាធារណៈឬការដខងហាក្បួេនានាតតរូវផាអា កជា
ប្លណា្ដ ះអាសេនារេូតដេ់សភាពការណ៍សេិ្សុែ
េិងសណា្ដ ប់្ធានា ប់្សាធារណៈតតរូវបាេធានាេិង
វេិរកភាពតប្តកតីលឡើងវញិ»។

ជាមយួគានា លនាះខដរលយើងក៏លឃើញការ
ប្នង្ក ប្រប្ស់កងកមាល ងំតប្ដាប្់អាវុធលៅលេើ
កមមាករេិងការចាប្ែ់លួេសងគាមសីុវេិលៅរៃងៃទី០២
ខែមករាឆ្នា ២ំ០១៤លៅលរាងចតកោៃ កជីេការ
ប្នង្ក ប្រៃងៃទី០៣ខែមករាឆ្នា ២ំ០១៤លៅតាម
ផលូវលវ ៃងលតសងេិងការប្នង្ក ប្កេលងមកលៅលេើ
កមមាករSLលៅមុែវត្សទារឹងមាេជយ័។េ។ខដេ
ការប្នង្ក ប្លនាះប្ណ្ាេឲ្យមាេមេុស្សសាល ប្់
េិងចាប្ែ់លួេជាលតចើេនាក។់មេិខតប្ៃុលណាណ ះរដា្ឋ 
ភិបាេឯកប្ក្សក៏បាេបិ្ទសិទិ្លសរភីាពតប្ជាពេ
រដ្ឋកនាុងការជួប្ជុំគានា ឬលធ្ើបាតុកមមាលដាយសេិ្វធិី។
រាេ់ការជួប្ជុំឬលធ្ើបាតុកមមាខតងខតមាេការ
ប្នង្ក ប្ពីកងកមាល ងំរដា្ឋ ភបិាេលោះប្ីលធ្ើលៅទី
ោេតប្ជាធិប្លតយ្យឬលៅទីកខេលងសាធារណៈ
លផ្សងៗលទៀតក្ដី។

ចបាប្់កម្ុជាបាេកាល យជារដ្ឋភាគីរេ
កតិកាសញ្្ញ អេ្រជាតិស្ដីពីសិទ្ិពេរដ្ឋេិងេលោ

បាយកាេពីរៃងៃទី២៦សីហាឆ្នា ១ំ៩៩២។
មាតតា៣១រេរដ្ឋធមមាេុញ្ញ ធានាអេុសញ្្ញ លេះ
ថាជាខផនាកមួយរេចបាប្់កម្ុជាលេើយមាតតា
ដរទលទៀតគូសប្ញ្្ក់លឡើងវញិស្ដីពីការលប្្ដជាញា ចិត្
រប្ស់រដា្ឋ ភិបាេកមុ្ជាកនាុងការធានាថាតប្ជាពេ
រដ្ឋកមុ្ជាោំងអស់អាចអាតស័យេូវសិទិ្ពេរដ្ឋ
េិងសិទិ្េលោបាយរប្ស់ពួកលគតាមវសិាេភាព
លពញលេញប្ំផុតតាមខតអាចលធ្ើលៅបាេ។
មាតតា៣៧រេរដ្ឋធមមាេុញ្ញ ខចងថាសិទ្ិលធ្ើកូដ
កមមាេិងលធ្ើបាតុកមមាលដាយសេ្ិវធិីតតរូវយកមក
អេុវត្លៅកនាុងតកប្ែណ័្ឌ រេចបាប្។់

លប្ើលោងលៅលេើចបាប្់ខដេបាេខចង
ការតប្កាសរប្ស់លោកនាយករដ្ឋមនេី្ឲ្យកង
កមាល ងំតប្ដាប់្អាវុធោំងអស់ការពាររដ្ឋធមមាេុញ្ញ 
លនាះគឺជាការតប្កាសខដេតប្ឆ្ងំលៅេរឹងរដ្ឋ
ធមមាេុញ្ញ លៅវញិលទពីលតពាះមនេី្កងកមាល ងំតប្ដាប់្
អាវុធបាេលធ្ើការបាញ់សមាល ប្់មេុស្សលតរៅ
សំណាញ់ចបាប្់លៅែណៈខដេកម្ុជាមេិមាេ
ចបាប្់ដាកល់ោសតប្ហារជីវតិ។ការហាមមេិ
ឲ្យតប្ជាពេរដ្ឋជួប្ជំុគានា ឬលធ្ើបាតុកមមាលដាយ
សេិ្វធិីលៅែណៈស្ាេភាពេលោបាយជាប្់
គាងំខដេមេិសិ្តលៅកនាុងភាពតប្កាសអាសេនា
លនាះជាលដើមខដេការហាមឃាត់មេិឲ្យមេុស្ស
ជួប្តប្ជុំគានា លេះមេិខមេជាលរឿងេអាលទវាជាលរឿង
មយួសមាុគសាមា ញប្ៃះពាេ់ដេ់រដ្ឋធមមាេុញ្ញ ធងៃេធ់ងៃរ
ខដេរដា្ឋ ភិបាេតតរូវៃលរឹងខៃលងរវាងសិទិ្រេការជួប្ជំុ
េិងប្ញ្ហា សេ្ិសុែលតពាះកម្ុជាមេិោេ់ស្ិត
លៅកនាុងភាពតប្កាសអាសេនាលនាះលឡើយ។

ដូចលេះសកមមាភាពរប្ស់រដា្ឋ ភបិាេ
កនាុងការការពាររដ្ឋធមមាេុញ្ញ លនាះជាការប្ង្ហា ញ
េូវក្ីបារម្ភរប្ស់រដា្ឋ ភបិាេលៅវញិលទពីលតពាះ
រដា្ឋ ភិបាេភ័យខាល ចតប្ជាពេរដ្ឋោមោរឲ្យ
លោកចុះលចញពីតួនាទីលេើយអ្ីខដេជាកំេុស
លនាះគឺការការពាររដ្ឋធមមាេុញ្ញ រលំោភលៅលេើ
អ្ីខដេជាការអេុវត្េិងលគារពលៅតាមរដ្ឋ
ធមមាេុញ្ញ៕

ត្្ ប្ីទំ្ ័រ្ុខ



ទំពរ័

៨

ចេញផ្សាយចេខ០០១

ការផ្�់សម្បទានលដើម្បីជាម្បលោជន៍ព�រដ្ឋ?

ឧោេរណ៍សេគមេ៍លេសាទខដេ
ទទួេរងផេប្ៃះពាេ់ពីការលធ្ើលេសាទលតកាយពី
មាេការខកខតប្េលោបាយឡូត៌លេសាទមក
ពួកគាត់បាេទទួេផេតប្លោជេ៍ពីការរក
ទទួេោេពីផេលេសាទលដាយមេិមាេប្ញ្ហា 
ជាមយួមា្ច ស់ឡូតល៍េសាទឯកជេលទៀតលទ។

ដូលចនាះលយើងលឃើញថាការផ្េ់សម្បោេ
ដីលសដ្ឋកិច្ចឬដីសម្បោេសងគាមកិច្ចក្ីសុទ្ខត
សំលៅលេើតប្លោជេ៍សតមាប់្ពេរដ្ឋតកីតកលដើម្បី
បាេទទួេតប្លោជេ៍ពីសម្បោេោំងលនាះ
លដើម្បីេុប្ប្ំបាត់ភាពតកីតក។ប្ៃុខេ្ការផ្េ់
សម្បោេដីលសដ្ឋកិច្ចនាលពេកេលងមកេរឹង
រេូតដេ់ប្ច្ចុប្្បេនាលៅខតមាេប្ញ្ហា េិងមេិបាេ
ផ្េ់តប្លោជេ៍អី្ជាដំុកំភួេអី្សតមាប់្តប្ជាពេរដ្ឋ
តកីតកលនាះលឡើយខប្រជាផ្េ់ប្ញ្ហា ដេ់ពួកគាត់
ប្ខេ្មលទៀតដូចជា៖បាតប់្ង់ផទាះសខម្បងដីធលីឬ
កាេ់ខតមាេគមាល តឆ្ងៃ យអំពីទីតប្ជុំជេទីប្ណំុ្
រេចំលណះដរឹងេិងពត័ម៌ាេលៅវញិ។លតើមកពី
មូេលេតុអ្ី?ចលមលើយលេះអនាកដរឹកនាំពិតជាដរឹង
ចបាស់!

ការផ្េ់ដីដេ់តករុមេុ៊េអភិវឌ្ឍេ៍
គឺជាការផ្េ់សម្បោេដីលសដ្ឋកិច្ចសតមាប្់
តករុមេុ៊េខដេមកប្ណ្ាកទុ់េរកសីុតាមរយៈ
ការអភវិឌ្ឍេ៍លពាេគឺកនាុងេយ័ផ្េ់ឬរកការង្រ
ឲ្យតប្ជាពេរដ្ឋខដេរស់លៅកនាុងតំប្េ់អភវិឌ្ឍេ៍
មាេការង្រលធ្ើតាមរយៈរេការអភវិឌ្ឍេ។៍

េិោយដេ់ការអភវិឌ្ឍេ៍គឺជាការលធ្ើ
ឲ្យមាេការរកីចលតមើេេូតោស់តាមរយៈ
គលតមាងខដេលរៀប្ចំលឡើងេិងតសប្លៅតាម
លគាេេលោបាយអភិវឌ្ឍេ៍រប្ស់រាជរដា្ឋ ភបិាេ
ផងខដរ។គលតមាងអភវិឌ្ឍេ៍េីមយួៗតតរូវលរៀប្ចំ
ការសិកសោខស្ងយេ់អំពីផេប្ៃះពាេ់រេ

គលតមាងអភវិឌ្ឍេ៍ោងំលនាះលដាយលោងលៅ
តាមអេុតករឹត្យលេែ១៤៦អ.េ.តក.ប្កចុះ
រៃងៃទី២៧ខែ១២ឆ្នា ២ំ០១២។

ប្ៃុនាមា េឆ្នា ំចុងលតកាយលេះរាជរដា្ឋ ភិបាេ
កមុ្ជាលតកាមលេតុផេអភវិឌ្ឍេ៍ខតងខតលេចឮ
សលមលងខតសកតទលហាយំរប្ស់តប្ជាពេរដ្ឋរេ
តំប្េ់អភវិឌ្ឍោងំលនាះជាលរឿយៗមាេេយ័ថា
អភវិឌ្ឍេ៍កខេលងណាតប្ជាពេរដ្ឋលវទនាកខេលង
លនាះ។

ជាការពិតការផ្េ់េូវដីសម្បោេ
លសដ្ឋកិច្ចគឺជាគលតមាងអភិវឌ្ឍេ៍មួយខដេ
លដើរតួនាទីសំខាេ់កនាុងការជួយ��ឲ្យជីវភាពតប្ជា
ពេរដ្ឋមាេភាពតប្លសើរលឡើងលពាេគឺកាត់
ប្េ្យេូវភាពតកីតករប្ស់តប្ជាពេរដ្ឋ។

ពាក់ព័េ្ដេ់ការផ្េ់ដីសម្បោេ
លសដ្ឋកិច្ចលេះលប្ើលយើងខប្រលៅលមើេអាជាញា ធរវញិ
ជាទូលៅអាជាញា ធរមេិបាេប្ំលពញកាតព្កិច្ចជូេ
តប្ជាពេរដ្ឋោេ់ខតលសាះ។ជាពិលសសអាជាញា ធរ
ខដេលកើតលចញពីពេរដ្ឋៗជាអនាកលបាះលឆ្នា តឲ្យ
ជាអនាកផ្េ់សលមលងឲ្យខតផទាុយអំពីលេះលៅលពេ
ខដេមាេប្ញ្ហា កនាុងលរឿងដីសម្បោេលសដ្ឋកិច្ច
ោក់ទងដីធលីរប្ស់តប្ជាពេរដ្ឋខដេតតរូវតករុមេុ៊េ
រលំោភយកលដាយសារការ
អភវិឌ្ឍេ៍តតរូវប្លណ្ញតប្ជា
ពេរដ្ឋលចញលដាយពំុោេ់ោងំ
មាេសំណងសមរម្យឬមាេ
ការចរចាគានា ផងអាជាញា ធរខតងខត
ឈរលៅខាងតករុមេុ៊េលធ្ើបាប្
តប្ជារានស្ែលួ េឯងលៅវញិ
លេើយមេិខតប្ៃុលណាណ ះខតងខត
រះិរកមលធយាបាយដូចជាយក
សារាចរស.ជ.ណមកគាប្

សងកត់រានស្ឲ្យបាក់សាមា រតីខេងហ៊ាេលធ្ើការតវាៃ 
លដាយលចាទពេរដ្ឋថាជាពេរដ្ឋរស់លៅែុស
ចបាប្់លេើយពួកលគលគមាេចបាប្ម់ាេស.ជ.ណ
កំុតតាងំជាមយួលគលេើយមាេពេរដ្ឋជាលតចើេ
តតរូវឈមាួញឃុប្ឃិតជាមួយអាជាញា ធរចាប់្ពេរដ្ឋ
ែលួេឯងដាក់ពេ្នាគារដលណ្ើ មយកដីកម៏ាេ។

ឧោេរណ៍ដូចជាករណីវវិាទដីធលី
លៅប្ុរីកីឡាប្រឹងកក់េិងលៅប្ណ្ាលែត្មយួចំេួេ
អាជាញា ធរខប្រជាលចាទរានស្ថាជាអនាករលំោភយក
ដីតករុមេុ៊េជាតករុមអនាធិប្លតយ្យលដាយពំុបាេ
លដាះតសាយជូេពួកគាត់ឲ្យបាេេអាលនាះលទគិត
លធ្ើោៃ ងណាឲ្យខតឈនាះលោះតតរូវចាប្ែ់លួេោងំ
មេិមាេកំេុសេិងរកលេសលចាទតប្កាេ់តាម
វធិីលផ្សងៗលទៀតលដើម្បីលធ្ើឲ្យរាងចាេខេងហ៊ាេ
តវាៃ ។ដូលចនាះការលធ្ើខប្ប្លេះលធ្ើឲ្យពាក្យថាការ
ផ្េ់សម្បោេដីសតមាប់្លធ្ើការអភិវឌ្ឍេ៍លដើម្បី
ជាតប្លោជេ៍ដេ់តប្ជាជេេិងខតប្លៅជា
មាេេ័យលផ្សងលៅវញិលេើយគឺមាេេ័យថា
ការអភវិឌ្ឍេ៍លដើម្បីជាតប្លោជេ៍ផាទា េ់ែលួេេិង
លធ្ើឲ្យរានស្កាេខ់តតកតីកខៃមលទៀតលដាយមេិ
បាេផ្េ់តប្លោជេ៍អី្ោេ់ខតលសាះពីការ
អភវិឌ្ឍេ៕៍

ស្្ទានមបើនតិយាយ្ ន្យល់តា្វាេនានុព្្តខ្មរបានមសេ្្បីថា«ការពបគល់ឲ្យឬពទ្្យត�លឲ្យ

ោេ់»ត�លការ្ន្យល់មនោះ្ តិន្ តិបា្នរឹងយល់ម�ើយមពពាោះបានបញ្ជា ្់យា៉ា ងេបាស់លាស់ពបសតិនមបើមយើង

បតន្្ ពា្្យ�បីផ្ោ្ះតពសអណូ្ង។ល។មនាោះនរឹងមានន័យមសេ្្បីពគប់ពរន់ត�លអាេ�រឹងថាការផ្ល់្ស្្ទាន

គឺម�ើ្្ បីជាពបមយាជន៍អ្បី្ួយ�ល់បុគ្គលណ្មា្ន ្់�ល់សហគ្ន៍ត�លមានតព្រូវការចាបំាេ់ឬសហគ្ន៍

ត�លមានផ្លប៉ាោះពាល់។



ទំពរ័

៩

ការវិភាគនលោបាយម្តរូវការកម្មតិតបបបណា?

ជាមយួគានា លេះខដរការសលតមចបាេ
េូវលគាេេលោបាយតប្លទសគឺបាេមកពី
ការលរៀប្ចំលគាេេលោបាយរប្ស់គណប្ក្ស
ខដេឈនាះលឆ្នា តេិងគណប្ក្សខដេមាេសលមលង
ប្េ្ប្នាទា ប្់ខដេបាេចូេរមួប្លងកើតរដា្ឋ ភបិាេ
ចតមរុះលេើយរដា្ឋ ភិបាេតតរូវអេុវត្ការង្រលៅតាម
លគាេេលោបាយលនាះលៅកនាុងអាណត្ិរប្ស់ែលួេ
ផងខដរ។

ជាការេអាតប្លសើរណាស់ខដេចំាបាច់
តប្លទសេីមួយ ៗមាេលគាេេលោបាយរប្ស់ែលួេ
ខដេវវិត្េ៍មកពីលគាេេលោបាយរប្ស់គណ
ប្ក្សលេើយលគាេេលោបាយប្ក្សខតងមាេ
ភាពយូរអខង្ងសតមាប់្លធ្ើការលឃាសនាខស្ងរក
សេលរឹកលឆ្នា តពីតប្ជាពេរដ្ឋឲ្យពេរដ្ឋមាេជំលេឿ
ទុកចិត្លបាះលឆ្នា តឲ្យលតពាះលគាេេលោបាយ
លេះេរឹងផ្េ់ភាពសុែសាេ្ការរកីចលតមើេអភិ
វឌ្ឍេ៍ដេ់ពេរដ្ឋទូលៅមេិខមេសំលៅប្លតមើឲ្យ
ខតតប្លោជេ៍រេគណប្ក្សណាមួយលនាះលឡើយ
លពាេគឺសំលៅប្លតមើផេតប្លោជេ៍ជាតិជាធំ
ជាចម្បង។

ប្ៃុខេ្អ្ីខដេជាសំខាេ់លនាះលគាេ
េលោបាយប្ក្សតតរូវខតមាេការគំាតទពីសមាជិក
សមាជិការេគណប្ក្សែលួេលដាយមាេការចូេរមួ
ពីមហាជេតគប្់ជាេថ់ានា ក់េិងមាេវសិាេភាព
ជាមួយេរឹងកិច្ចសេតប្តិប្តិ្ការអេ្រជាតិផងខដរ
ខដេលេតុលេះលេើយលទើប្បាេជាលគលឃើញថា
កាពាក់ព័េ្េរឹងការង្រេលោបាយខតងមាេ
អនាកនាពំាក្យរប្ស់គណប្ក្សេលោបាយេីមយួៗ
លដើម្បីប្ំភលឺេូវលរឿងខដេពាកព់េ័្ការង្រេលោបាយ
គណប្ក្សេិងកំុឲ្យែុសឬតបាសចាកពីលគាេ
េលោបាយគណប្ក្សវានាំឲ្យែូចលករ ្ិ៍ល ម្ា ះ
េិងបាតប់្ង់ជំលេឿទុកចិត្ពីតប្ជាពេរដ្ឋខដេ
វាជាការែូចតប្លោជេ៍ធំណាស់។

អ្ីខដេជាប្ញ្ហា លៅកនាុងសងគាមកម្ុជា

វញិលនាះពាកព់េ័្េលោបាយគឺលរឿងខដេលកើត
មាេេូវការវភិាគេលោបាយខដេគណប្ក្ស
ខតងខតមាេការតប្កួតតប្ខជងគានា លដាយពំុគិតពី
គណប្ក្សដរទលេើយលដើម្បីតប្លោជេ៍ផាទា េ់
គណប្ក្សលគហ៊ាេលធ្ើអ្ីៗោំងអស់លដើម្បីឲ្យ
គណប្ក្សមយួលទៀតចាញ់លដាយអាប្ម់ុែលេើយ
លគលធ្ើឲ្យគណប្ក្សលគឈនាះគឺឈនាះលដាយភលូក
ទរឹកភលូកដី។ជាការពិតការតប្កួតតប្ខជងគានា រវាង
គណប្ក្សេលោបាយតតរូវខតលកើតមាេជាពិលសស
នាលពេលឃាសនាលបាះលឆ្នា តប្ៃុខេ្លគតតរូវមាេ
តកមសីេធម៌រប្ស់ែលួេឬរប្ស់គណៈកមមាការ
លរៀប្ចំការលបាះលឆ្នា តលដើម្បីកំុឲ្យមាេការលតប្ើពាក្យ
មេិពិលរាះស្ាប្់ឬពាក្យអសុលរាះពាក្យតប្មាៃ
ខដេពំុគួរគប្្បីយកមកលតប្ើលនាះលឡើយ។លពាេ
ចង់មិេចង់លគតតរូវខតយកលគាេេលោបាយ
រប្ស់គណប្ក្សខដេលគចង់ទិលតៀេលនាះមក
លមើេេិងលធ្ើការវភិាគៃលរឹងខៃលងប្ង្ហា ញលៅមតិ
សាធារណជេឲ្យលគបាេលឃើញេិងយេ់ថា
គណប្ក្យលនាះបាេតប្តពរឹ តិ្ែុសពីលគាេេលោបាយ
គណប្ក្សរប្ស់លគពិតខមេលេើយលគបាេខចង
លគាេេលោបាយលដើម្បីលបាកតបាសពេរដ្ឋ
ខតប្ៃុលណាណ ះ។ខតលគកម៏ាេសំណួរសួរថាលតើេ
រណាជាអនាកវភិាគេលោបាយ?លតើអនាកវភិាគ
េលោបាយគួរខតមាេកតមិតយេ់ដរឹងេលោបាយ
ខប្ប្ណា?

លៅកនាុងតប្លទសលជឿេលេឿេការវភិាគ
េលោបាយលគមិេខដេយកអនាកខដេតតរឹម
ខតមាេពត័ម៌ាេេលោបាយលៅកនាុងរដមេិខមេ
យកអនាកខដេមាេខតលវាហាស័ពទាមេិខមេអនាក
ខដេមាេង្រជាឯកឧត្មមិេខមេអនាកខដេ
តតរឹមខតលចះេិោយតប្រូខាងេលោបាយឲ្យមក
លធ្ើការវភិាគេលោបាយលៅកនាុងតប្ព័េ្ផ្សព្ផសោយ
ដេ៏្បីៗ រប្ស់ជាតិឬឯកជេណាមយួលនាះលទ
ពីលតពាះដូចលយើងបាេេិោយខាងលដើមមក
តសាប់្អំពីប្ញ្ហា េលោបាយលេើយតប្ជាពេរដ្ឋ
លគកម៏ាេការលចះដរឹងជាប្ងគាួរខាងខផនាកេលោ

បាយលេះភាគលតចើេផងខដរ។

លពាេអនាកខដេវភិាគេលោបាយ
លេះខដេោៃ ងលហាចណាស់ក៏ជាអនាកមាេ
កតមតិសិកសោខផនាកវទិយាសានស្េលោបាយឬជា
អនាកមាេមុែមាត់ធាល ប្់តប្ឡូកខាងេលោបាយ
េមាមគួរសមខដេលគទទួេសាគា េ់កនាុងសងគាម
ផងខដរពីលតពាះអនាកវភិាគេលោបាយោងំលនាះ
េិោយអំពីប្ញ្ហា េលោបាយខតងមាេតទរឹស្ី
េលោបាយ(ខប្ប្សងគាមេិយម,ខប្ប្សាធារណ
រដ្ឋ,ខប្ប្តប្ជាធិប្លតយ្យ)គួប្ផ្សំេិងការវវិត្េ៍
ោំងតគប្់ខផនាកកនាុងសងគាម(វស័ិយេលោបាយ
វស័ិយលទសចរណ៍វស័ិយពាណិជ្កមមាេិង
លសដ្ឋកិច្ច។េ។)មកតចបាច់ប្ញ្ចូ េគានា លប្ើ
េិោយមិេសមតសប្េិងតទរឹសី្េលោបាយមតិ
សាធារណជេឬពេរដ្ឋលគេរឹងលសើចរយះមាត់
ជាមេិខាេពីលតពាះពេរដ្ឋលគមាេចំលណះដរឹង
ខផនាកេលោបាយែ្ស់លគយេ់លគហ៊ាេថាឲ្យ
េិងរះិគេ់អនាកវភិាគលនាះភាល មៗដូលចនាះអនាកខដេ
លឡើងមកវភិាគមិេជាចង់លឡើងមកលេចមុែ
លេចមាត់កនាុងតប្ព័េ្ផ្សព្ផសោយប្ៃុនាមា េលទលេើយ
ការប្កតសាយរប្ស់លគក៏មេិមាេេយ័ប្ង្ក ច់
ប្ង្ូចឬប្េ្ុះប្ង្អា ប្់លគាេេលោបាយរប្ស់
គណប្ក្សដរទឬប្ុគគាេណាមយួខដរ។

ខតចខមលកអីខតតប្លទសលយើងដាក់
តសាសខតមួយតយក៏អាចវភិាគេលោបាយ
បាេខដរលៅកនាុងតប្ពេ័្ផ្សព្ផសោយវញិតតរឹមខត
ជាអនាកេិោយេលោបាយលទខតលធ្ើដូចជា
អនាកវភិាគេលោបាយអុីចរឹងលគលឃើញខតអនាកមាេ
កតមតិអនាកមាេពត័ម៌ាេេលោបាយលៅកនាុងរដ
ជាអនាកខដេមាេខតលវាហាស័ពទាឬអនាកខដេ
តតរឹមខតលចះេិោយតប្រូខាងេលោបាយមក
ឲ្យេិោយអនាកខដេមាេកតមតិសិកសោខាង
េលោបាយអនាកខដេធាល ប់្តប្ឡូកខាងេលោបាយ
លគមេិឲ្យមកេិោយលទមេិខដេឲ្យលចញមុែ
កនាុងតប្ព័េ្ផ្សព្ផសោយខតម្ង។ការេិោយលនាះ

មៅ្្នុងការពគប់ពគងពបមទសនបី្ួយៗចាបំាេ់ពតរូវមានមរលនមយាបាយមៅ្្នុងការ�រឹ្នាំនតិង
ពគប់ពគងរ�្ឋត�លជា្ ូលោ្ឋ នចាបំាេ់្្នុងការអភតិវឌ្ឍន៍សង្គ្ ជាតតិឲ្យម ព្ ោះមៅកាន់របបពគប់ពគងត�ល
ពបមទសមនាោះបានពបកាន់យ្។

ចេញផ្សាយចេខ០០១



ទំពរ័

១០

ចេញផ្សាយចេខ០០១

អាដហុកជាសរាជតិកគណៈករា្្ធតិការម្បម្ពរឹត្កម្ម(CHRAC)
បលងកើតកម្មវិធីលោះម្រាយទំនាស់លម្រៅម្បពន្ធ័តុលាការចាប់
តាំងពីឆ្្ំ២០១៣

កប៏្ៃុខេ្ការលដាះតសាយប្ញ្ហា លៅកនាុងសងគាមពិតខមេខត
តតមរូវការការលដាះតសាយប្ញ្ហា តតរូវលតប្ើតបាស់តាមតប្ព័េ្ចបាប្់វា
ជាការេអាតប្លសើរឬតប្លោជេ៍នាំសងគាមជាតិឲ្យលឆ្្ះលៅរកការ
តប្កាេ់យកេីតិរដ្ឋខតការលដាះតសាយប្ញ្ហា មយួចំេួេអាចតប្តពរឹតិ្
លឡើងលតរៅតប្ព័េ្ចបាប្់ក៏លគអាចទទួេេទ្ផេបាេេអាតប្លសើរ
ផងខដរខដេលគឲ្យល ម្ា ះថាការលដាះតសាយទំនាស់លតរៅតប្ព័េ្
តុោការ។

លដាយសារការឆលុះប្ញ្្ច ំងេូវប្ញ្ហា ដីធលីនាលពេកេលងមក
េិងប្ច្ចុប្្បេនាសមាគមអាដេុកកប៏ាេយេ់លឃើញថាលដើម្បីជួយ��ដេ់
អនាកតកីតកខដេរងលតគាះពីប្ញ្ហា ដីធលីលេះសមាគមអាដេុកក៏ប្លងកើត
កមមាវធិីការលដាះតសាយទំនាស់លតរៅតប្ព័េ្តុោការលេះលឡើងកនាុង
លគាេប្ំណង:

- លធ្ើការពតងរឹងយេ្ការលដាះតសាយទំនាស់លតរៅតប្ពេ្័
តុោការ។

- កសាងទំនាក់ទំេងពិភាកសោេិងប្លងកើតកិច្ចសេ
តប្តិប្ត្ិរវាងអាជាញា ធរេិងសេគមេ។៍

លៅកនាុងកមមាវធិីលដាះតសាយទំនាស់លេះជាកមមាវធិីៃមាីខដេ

តតរូវបាេសមាគមអាដេុកលតតៀមលរៀប្ចំតាងំពីចុងឆ្នា ២ំ០១២មក
លេើយកប៏ាេប្លងកើតជាយេ្ការសកមមាភាពលៅលដើមឆ្នា ២ំ០១៣លេះ
សតមាប្់លធ្ើសកមមាភាពលៅលេើ ប្ណ្ាលែត្មួយចំេួេខដេមាេ
ជលមាល ះដីធលីលតចើេ។លៅកនាុងកមមាវធិីលដាះតសាយទំនាស់លតរៅតប្ពេ្័
តុោការលេះលទៀតលសាតសមាគមកប៏ាេលរៀប្ចំេូវការផ្សព្ផសោយ
តាមលសៀវលៅផនាត់េិងឯកសារឧប្ករណ៍លដាះតសាយទំនាស់ខដេ
ចងអាុេប្ង្ហា ញពីតំណាកក់ាេេិងរលប្ៀប្រេការលដាះតសាយប្ញ្ហា 
តាមរយៈលតរៅតប្ពេ្័តុោការខដេការលដាះតសាយលនាះមាេគុណ
សម្បត្ិេិងគុណវបិ្ត្ិរប្ស់វាផងខដរ។

លៅកនាុងតំណាក់កាេរេការលដាះតសាយទំនាស់លតរៅ
តប្ពេ័្តុោការគឺ៖

ទី០១ «ការជួប»ជាសិកសោទំនាស់លដាយតប្មូេពត័ម៌ាេ
េិងប្ញ្ចុ ះប្ញ្ចូ េភាគីឲ្យចូេរមួលដាះតសាយ។

ទី០២ «ការជវាជក ្ តិភាកវាសា»ជាការលេើកទរឹកចិត្ភាគី
លដាះតសាយលដាយខផអាកលេើ ផេតប្លោជេ៍
ដរឹកនំាភាគីកនាុងកិច្ចពិភាកសោលពេមាេភាពតាេតរឹង
ឲ្យផាល ស់ប្្ូរគំេិត។

មោយយល់ម�ើញថា្ លរ�្ឋ្ ព្ុជាភាគមពេើនមានជបីវភា្ព ប្ីព្្ ុ ំមានលទភ្ា្្ ្នុងការតវា៉ា ្ ្បីមៅម្ល
ត�លមានជមមាលេ ោះ�បីធលេបីម្ើតម�ើងមពាលគឺការមរៀបេំនូវឯ្សារវត្ុតាង�ូេជាប័ណ្ណ្្្មសតិទ្តិការេុោះបញជាបី �បីធលេបី
ឬអតស្ញ្្ញ ណអ្បីត�ល្ួ្មគមានគឺ្ ួ្មគ(្លរ�្ឋ)អត់បានគតិតគូរ�ល់ឯ្សារទាងំមនាោះម�ើយជារួ្គឺ
្ួ្មគខល់្តត្ ្យ៉ាងជបីវភា្ពបចាថំែងៃរបស់្ ួ្មគតតប៉ាុមណ្្ណ ោះជាមហតុមធ្ើឲ្យការមោោះពសាយជមមាលេ ោះតា្ពប្ន្័
តុលាការរ្ម នសង្ រ្ឹ ថាឈ្នោះឬមានយុត្តិធ្៌មទសរំាប់អ្្ន ព្បីព្មៅ្ ្ពុជា។

លទៀតលសាតក៏លតចើេេិោយខតពាក្យប្ង្ក ច់
ប្ង្ូចឬប្េុ្ះប្ង្អា ប្់ប្ុគគាេអនាកេលោបាយ
ខតម្ងលតពាះពំុមាេអ្ីេិោយេិងពំុមាេកតមតិ
យេ់ដរឹងខាងខផនាកេលោបាយ។

ដូលចនាះប្ញ្ហា េលោបាយមេិខមេអនាក
េមាមៗឬអនាកអធិប្បាយទូរទស្សេ៍អាចវភិាគ
បាេលនាះលទ៕



ទំពរ័

១១

ចេញផ្សាយចេខ០០១

ោក់លទាសមនន្ីរាជការពាក់ពធ័ន្អំលពើពុករ�ួយ
      ម្តរូវគតិតម្បាក់លបៀវត្សសតិន!

ជាមួយគានា លេះខដរចបាប់្សី្ពីការតប្ឆំ្ង
អំលពើពុករេួយក៏មាេលគាេលៅតប្ឆ្ងំអំលពើ
ពុករេួយតាមការចាតវ់ធិាេការអប្រ់ំទប្ស់ាក ត់
េិងអេុវត្ចបាប្់ប្នង្ក ប្ប្ទលេមាើសពុករេួយ
លដាយមាេការចូេរួមពីមហាជេេិងកិច្ច
សេតប្តិប្ត្ិការអេ្រជាតិលេើយមាេវសិាេ
ភាពចំលពាះអំលពើពុករេួយតគប្់រូប្ភាពតគប្់
វស័ិយេិងតគប្់ជាេថ់ានា ក់លតកាយលពេចបាប្់លេះ
មាេអាេុភាពអេុវត្។ចំខណកប្ទលេមាើសេិង
លោសទណ្ឌ ក៏មាេខចងប្ញ្ញ តិ្លៅកនាុងតកម
តពេមាទណ្ឌ ខដេមាេកំណត់លោសធងៃេ់ឬ
តសាេតាមតប្លភទរេប្ទលេមាើសោំងលនាះ
ផងខដរ។

ជាការេអាណាស់ខដេលយើងមាេចបាប្់
សតមាប្់អេុវត្លៅកនាុងតប្លទសរប្ស់លយើង
លតពាះថាលៅកនាុងការតសាវតជាវចំណាតថ់ានា ក់ខាង
អំលពើពុករេួយលេះលៅលេើពិភពលោកលោះបី្ជា
បាេតប្កាសនាលពេៃមាីៗលេះថាមាេតប្លទសខត
១៨លទខដេជាប់្ជាតប្លទសមាេអំលពើពុករេួយ

ជាងលគខតសតមាប្់តប្លទសកមុ្ជាលយើងគឺមាេ
លេែលរៀងដេ់លៅទី១៨៣ឯលណាះ។

អ្ីខដេជាប្ញ្ហា លៅកនាុងលរឿងខដេ
លកើតមាេអំលពើពុករេួយលេះគឺការលកងតប្វញ័្ច 
ពំុលចះខឆអាតឆអាេ់រប្ស់មេុស្សតគប់្រូប្ខដេខតងខត

ចង់មាេចង់បាេតប្ខជងគានា លដាយពំុគិតពីអនាកដរទ
លេើយលដើម្បីតប្លោជេ៍ផាទា េ់ែលួ េលគហ៊ាេ
លធ្ើអី្ៗោំងអស់។លេះសតមាប់្អនាកមាេែលះខដេ
លធ្ើធំលេើយលឆលៀតរកសីុលកងប្េលំលគចពេ្ផេិត
រប្ស់ខកលងកាល យសូកបាៃ េ់សមត្កិច្ចមេិឲ្យលធ្ើ

អង្គភា ្ពប្ងំអំម ើ្្ុ្រលួយបមងកើតម�ើង្ ្នុងមរលបណំងមលើ្្ ំ្ ស់ពបសតិទភ្ា ្មសវាពគប់តបបយា៉ា ង
្ពងរឹងអភតិបាល្តិេ្ចនតិងនបីតតិរ�្ឋមៅ្្នុងការ�រឹ្នាំនតិងការពគប់ពគងរ�្ឋព្្ទាងំរ្សាភា្សាអា តសអាំយុត្តិធ្៌
ត�លជា្ ូលោ្ឋ នចាបំាេ់្្នុងការអភតិវឌ្ឍន៍ជាតតិនតិងកាត់បនយ្ភា្ព្បីព្មោយអនុវត្មៅតា្េបាប់ពប្ងំ
អមំ ើ្្ ុ្រលួយ៩ជំ្ ូ្នតិង៥៧មាពតាមហើយេបាប់មនោះ្ ៏បានពបកាសោ្់ឲ្យមពបើរួេរាល់ត�រ។

ទី០៣ «ការច្ករំចែក»ជាការប្ង្ហា ញពីផេវបិាកចបាប្់េិង
សងគាមលដាយលធ្ើោៃ ងណាលដើម្បីឲ្យគូរភាគីផេ់្សម្បោេ
ឲ្យគានា លៅវញិលៅមក។

ទី០៤ «ការសមព្្្តិត្» ជាការលធ្ើឲ្យមាេការចូេរមួលដាះ
តសាយលដាយភាគីទីបី្េិងរកសោបាេេូវអពយាតករឹតភាព
កនាុងការជួយ� �ឲ្យមាេការសលតមចចិត្តប្កប្លដាយ
យុត្ិធម។៌

ទី០៥ «កតិ្ចេព្្មព្ៀង»ជាការអេុវត្េ៍ខដេមាេឯកសារ
មាេសាក្សីកិច្ចតពមលតពៀងលដាយសរលសរជាោយ
េ័ក្អក្សរជាផលូវការ។

ដូលចនាះឯកសារឧប្ករណ៍លដាះតសាយទំនាស់លតរៅតប្ពេ្័
តុោការអាចជាវភិាគោេមយួសំរាប្់ជួយ��ដេ់ដំលណើ រការលដាះតសាយ
ទំនាស់លតរៅតប្ពេ្័តុោការតប្កប្លដាយការលគារពសិទ្ិមេុស្សចបាប្់
េិងលគាេការណ៍លយេឌរ័ពិលសសលៅលទៀតលៅតគប្់ឧប្ករណ៍ោងំអស់
កនាុងជំហាេោំងតបំារាេ់ការតពមលតពៀងណាមួយរប្ស់គូភាគីគឺសុទ្សរឹងខត
លកើតលឡើងពីការសមា័តគចិត្េិងគាមា េការប្ង្ិតប្ង្ំលឡើយ។

មេិខតប្ៃុលណាណ ះឧប្ករណ៍លេះកម៏ាេការរមួប្ញ្ចូ េេូវយេ្ការ
លដាះតសាយលផ្សងៗដូចជា:ការសតមរុះសតមរួេការផ្សះផសោេិងមជ្ឈត្
វេិិច្យ័(អាជាញា កណា្ដ េ)ផងខដរប្ៃុខេ្មជ្ឈត្វេិិច្យ័លៅកនាុងឧប្ករណ៍លេះ
មេិដូចគានា លទលៅេរឹងមជ្ឈត្វេិិច្យ័ជាផលូវការរប្ស់ស្ាប្េ័រដ្ឋលនាះលទ៕



ចេញផ្សាយចេខ០០១

ទំពរ័

១២

លហតុអ្ីម្តរូវការចាំបាច់ធុរកតិច្ចនតិងសតិទ្តិមនុស្ស!

លគាេការណ៍ខណនាំលេះមាេមូេដា្ឋ េលេើសរសរ
តទរូងប្ីគឺការការពារការលគារពេិងដំលណាះតសាយលេើយ
តកប្ែណ័្ឌ រេលគាេការណ៍លេះបាេប្ង្ហា ញថា៖

- រដ្ឋមាេតួនាទីការពារតប្ឆ្ងំេរឹងការរលំោភលដាយ
ភាគីទីប្ីរាប្់ប្ញ្ចូ េោំងសេតគាសពាណិជ្កមមា
តាមរយៈលគាេេលោបាយប្ទប្ញ្្េិងលសចក្ី
សលតមច។

មរលការណ៍តណនាំស្បី ប្ី «ធុរ្តិេ្ចនតិងសតិទ្តិ្នុស្ស»ពតរូវបានព រ្ុ្ពបរ្ឹ សាសតិទ្តិ្នុស្សរបស់
អង្គការសហពបជាជាតតិអនុ្័តជាឯ្េ្ឆន្កាល ប្ីថែងៃទបី១៦តខ ត្ិែុនា្ ្ន ២ំ០១១។ការអនុ្័តមនោះមធ្ើម�ើង
មោយសារតតមយាងមៅ�ល់សារៈសខំាន់ថនមរលការណ៍តណនាំត�លវាគឺជាសណំុំថនមរលការណ៍
េនួំន៣១ត�លរពំទ�ល់ការអនុវតន៍្ព្បខណ័្ឌ មរលនមយាបាយរបស់អ.ស.ប។ជា�បូំងឯ្សារមនោះ
្ំុទាន់បានេងភាជា ប់កាត្្ ត្ិេ្ចផ្លេូ វេបាប់មៅម�ើយមទមទើបតតព្រុ្ពបរឹ្សាសតិទ្តិ្នុស្សអង្គការសហពបជាជាតតិ
បានបមងកើតឲ្យមរលការណ៍មនោះកាលេ យមៅជាេណុំេមយាងជាស្ លសពមាប់ការអនុវតន៍្េមំពាោះធុរ ត្ិេ្ច
នតិងសតិទ្តិ្នុស្ស។

ការតតរួតពិេិត្យលដើម្បីខចកចាយលៅទីផសោរដូចជា
ផេិតផេសំអាងផេិតផេសតមាប្់ប្រិលភាគ
េិងលតគឿងលញៀេជាលដើមលដាយពំុគិតពីលតគាះថានា ក់
ដេ់សុែភាពមេុស្សដេ់សងគាមជាតិឬដេ់
លកមាងជំនាេល់តកាយលនាះលឡើយលេះជាប្ញ្ហា មយួ
ខដេេិោយលៅលេើលតគឿងលតប្ើតបាស់េិងលតគឿង
ប្ំពុេសងគាមេិងយុវវយ័។

ប្ៃុខេ្អ្ីខដេចាបំាច់លៅលទៀតលនាះគឺ
ប្ញ្ហា តបាកខ់ែមនេី្រាជការខដេរាជរដា្ឋ ភបិាេ
បាេកំណត់លនាះលប្ើយកមកចំណាយលេើតគរួសារ
កនាុងការលដាះតសាយជីវភាពតប្ចាំរៃងៃមិេអាច
លដាះតសាយជីវភាពបាេលនាះលទ។ឧោេរណ៍
តបាកខ់ែមនេ្ីតករុមតប្រឹកសោឃំុមានា ក់បាេតប្ខេេ
ជាង១០មុឺេលរៀេចំខណកកូេេិងតប្ពេ្
តប្មាណ៥ពាេ់ឬ៦ពាេ់លរៀេខតប្ៃុលណាណ ះសួរថា
តបាកខ់ែខដេរាជរដា្ឋ ភបិាេបាេកំណត់លប្ើក
ឲ្យមនេ្រីាជការែលួេលនាះអាចចំណាយបាេ
តគប្ត់គាេ់ខដរឬអត?់លេើយោងំអស់គានា ក៏ដរឹង
ខដរថាតបាក់ខែមួយខែៗចំណាយខតែលួេឯង
មានា ក់មេិតគាេ់ផងចុះទតមាំកូេេិងតប្ពេ្បាេ
សអាីសីុ?

ដូលចនាះលេើយលទើប្មាេការេិោយថា
លប្ើមេិរកខៃមឬលកងតប្វញ័្ច ទទួេសំណូកលតើ

បាេសអាីសីុ?ចំខណកអងគាភាពតប្ឆំ្ងអំលពើពុករេួយ
លជឿខដរឬអតថ់ាមនេ្ីោងំលនាះមេិពុករេួយ?
ចំណុចោំងលេះមនេី្រាជការោំងអស់ក៏បាេដរឹង
តគប្គ់ានា ថាកូេតប្ពេ្រប្ស់គាត់គឺសីុមេិតគប្់
លទចំលពាះតបាកខ់ែរដ្ឋខដេកំណត់មកមេិខត
ប្ៃុលណាណ ះតបាកខ់ែរប្ស់ពួកគាត់ក៏តតរូវចំណាយ
កនាុងមយួខែៗលៅលេើការប្ង់លសវារៃលទរឹកលភលើង
សំរាមប្ង់វទិយាេ័យមហាវទិយាេ័យសតមាប្់
កូេលពទ្យោងំអស់លេះសុទ្ខតពំុមាេការគាពំារ
ពីរដ្ឋប្ៃុខេ្ទីផសោរជាទីផសោរលសរីឯតបាក់ខែជា
តបាក់សេ់ពីរប្ប្កុមមាុយេីស្យកមកលធ្ើជា
តបាក់លប្ៀរវត្សរ៍លនាះ?លរឿងអីខដេគាត់មេិរក
ប្ខេ្ម?ចុះលប្ើគាត់លឆលៀតរកប្ខេ្មលតើអាច
ចាតទុ់កឬលចាទពួកគាត(់មនេ្រីាជការ)ថាពុក
រេួយបាេខដរឬអត?់

លយើងេិោយលេះមេិសំលៅការពារ
អំលពើពុករេួយលទខតវាមាេផេប្ៃះពាេ់ែលះ
ខដេលយើងតតរូវលេើកមកេិោយខដរលតពាះមនេី្
រាជការមយួចំេួេពួកគាត់មេិែ្េ់លៅេរឹងប្ញ្ហា 
លេះប្ៃុនាមា េលទគឺគាត់ែ្េ់ខតពីលរឿងរកអ្ីមក
ផគាតផ់គាង់ជីវភាពខតប្ៃុលណាណ ះ។

មនេី្រាជការតកសួងអប្រ់ំមានា ក់សំុមេិ
ប្លញ្ចញល ម្ា ះបាេេិោយថាពាក់ព័េ្េរឹង

តបាកខ់ែកូេេិងតប្ពេ្រប្ស់គាត់ខដេតិចតួច
លពកលេើយតរមលរតក់ារេិែិតសានា មរៃលលពកគាត់
សុែចិត្មិេយកតបាក់ខែតប្ពេ្េិងកូេលទ។
ប្ៃុខេ្លប្ើេិោយលៅតាមផលូវចបាប្់វញិវាជាលរឿង
ែុសចបាប់្ខដេតគប់្គានា បាេដរឹងខដរថាការតប្តពរឹត្
អំលពើពុករេួយវាជាអំលពើែុសចបាប់្គឺតតរូវខតមាេ
ការផ្នាទា លោសលេតុលេះលយើងចង់ប្ង្ហា ញថា
តប្សិេលប្ើចង់ដាកល់ោសមនេី្រាជការថាតប្តពរឹត្
អំលពើពុករេួយលគតតរូវគិតគូរដេ់តបាក់ខែរប្ស់
ពួកគាត់សិេខដរលទើប្វាទូោត់គានា បាេ។លពាេគឺ
ោេ់ខតមនេ្រីាជការោំងលនាះមាេតបាក់ខែ
សមរម្យជាងសព្រៃងៃលេះលទើប្តប្លសើរខដេលធ្ើ
ឲ្យការអេុវត្ចបាប្់តប្ឆ្ងំអំលពើពុករេួយមាេ
តប្សិទ្ភាព។

ដូលចនាះការអេុវត្ចបាប្់លៅលេើមនេ្ី
តប្តពរឹត្អំលពើពុករេួយនាលពេប្ច្ចុប្្បេនាលេះគឺ
បាេលៅលេើខតមនេ្ីមយួចំេួេខដេេ្បីថាែូច
លពកលកងតប្វញ័្ច លេើលគាកលពកលទើប្បាេជា
អងគាភាពតប្ឆ្ងំអំលពើពុករេួយលេងអនាកោងំ
លនាះលដើម្បីជាការតពមាេដេ់អនាកដរទលទៀតឲ្យ
លចះលដើម្បីរស់បាេយូរសមដូចពាក្យលសាល ក
រប្ស់អងគាភាពតប្ឆំ្ងអំលពើពុករេួយបាេប្ញ្្ក់ថា
មេិចង់ពុករេួយមេិអាចពុករេួយមេិហ៊ាេ
ពុករេួយ៕  



ចេញផ្សាយចេខ០០១

ទំពរ័

១៣

- ការទទួេែុសតតរូវកនាុងការលគារពសិទ្ិមេុស្សខដេ
មាេេ័យថាសេតគាសពាណិជ្កមមាោំងឡាយគួរខត
លធ្ើសកមមាភាពលដាយយកចិត្ទុកដាក់លជៀសវាង
ការរលំោភលេើសិទិ្អនាកដរទេិងការលដាះតសាយផេ
ប្ៃះពាេ់ធងៃេធ់ងៃរពាកព់េ័្ដេ់សកមមាភាពរប្ស់ែលួេ។

- លសចក្ីតតរូវការឲ្យទទួេបាេការលដាះតសាយកាេ់
ខតទូោយសតមាប់្ជេរងលតគាះរេអំលពើរលំោភបំ្ពាេ
ោកទ់ងេរឹងធុរកិច្ចោំងតាមតប្ពេ្័យុតិ្ធម៌េិងលតរៅ
តប្ពេ័្យុត្ិធម។៌

លប្ើេិោយឲ្យែលីេិងង្យយេ់ធុរកិច្ចគឺជាលគាេ
ការណ៍សកេមាេេយ័ថាជាកាតព្កិច្ចខដេលៅកនាុងប្របិ្ទ
សិទិ្មេុស្សតតរូវបាេលធ្ើការពិលតគាះលោប្េ់ោៃ ងទូេំទូោយ
លដាយមាេការចូេរមួពីសេតគាសពាណិជ្កមមាសងគាមសីុវេិ
ប្ុគគាេេិងសេគមេ៍ខដេទទួេរងផេប្ៃះពាេ់។ចំណុច
ោំងអស់រេធុរកិច្ចតតរូវបាេគូសប្ញ្្ក់អំពីវធិាេការោំងឡាយ
ខដេរដ្ឋនានាបាេចាតខ់ចងលឡើងលដើម្បីជំរុញឲ្យធុរកិច្ចលគារព
សិទ្ិមេុស្សផ្េ់គលតមាងដេ់ធុរកិច្ចោងំឡាយឲ្យបាេដរឹងេិង
ប្ង្ហា ញឲ្យលគលឃើញថាពួកលគលគារពសិទ្ិមេុស្សេិងកាតប់្េ្យ
ហាេិភយ័រេការប្ងករឲ្យមាេឬការរមួចំខណកលធ្ើឲ្យអេ្រាយ
ដេ់សិទ្ិមេុស្សេិងប្លងកើតេូវខានា តរង្្ស់សតមាប្់អនាកខដេ
ពាកព់េ័្លដើម្បីវាយតរមលអំពីការលគារពសិទ្ិមេុស្សរប្ស់ធុរកិច្ច។
លគាេការណ៍ោំងលេះក៏មាេខចងអំពីអី្ខដេរដ្ឋេិងសេតគាស
ពាណិជ្កមមាគួរខតលធ្ើលដើម្បីឲ្យតប្លសើរលឡើងដេ់ការទទួេបាេ
េូវដំលណាះតសាយតប្កប្លដាយតប្សិទ្ភាពសតមាប្់ប្ុគគាេ
ោងំឡាយណាខដេសិទ្ិរប្ស់ែលួេតតរូវបាេរលំោភប្ំពាេ។

លៅកនាុងប្របិ្ទតប្លទសកម្ុជាធុរកិច្ចេិងសិទ្ិមេុស្ស
តតរូវបាេកាល យលៅជាតប្ធាេប្ទសំខាេ់លៅកនាុងទិវាសិទិ្មេុស្ស
រៃងៃទី១០ធនាូ លេើយធុរកិច្ចអេ្រជាតិតំណាងឲ្យតករុមមេុស្សដ៏
សំខាេ់ខដេជាមា្ច ស់តករុមេុ៊េសេតគាសលរាងចតកខដេផេិត
ទំេិញេិងលសវាសតមាប្់លសដ្ឋកិច្ចមាេតួនាទីសំខាេ់ណាស់
កនាុងការអភិវឌ្ឍេ៍តប្លទសលគតតរូវការចំាបាច់ធុរកិច្ចកនាុងការអេុវត្េ៍
ឲ្យបាេខ្ាប្ែ់្ួេេូវលគាេេលោបាយលដើម្បីទប្ស់ាក ត់ប្ញ្ហា លេើយ
សកមមាកនាុងការលដាះតសាយចំលពាះផេអវជ្ិមាេជាសក្ាេុពេ
េិងជាកខ់ស្ងខដេលកើតលឡើងពីសកមមាភាពរប្ស់ែលួេ។

ោៃ ងណាមុិញការលេើកសទាួយដេ់សិទ្ិមេុស្សលគ
តតរូវេិោយលៅដេ់េក្ែណ្ឌ សិទ្ិមេុស្សជាមុេសិេលេើយ

េក្ែណ្ឌ សិទ្ិមេុស្សលនាះអាចប្នញ្្ប្បាេតាមរយៈ
មុែង្រសាធារណៈេិងមុែង្រឯកជេខដេតាមរយៈមុែង្រ
ោងំពីរលេះលយើងអាចទទួេបាេេូវអនាកវេិិលោគសេតគាស
លរាងចតកឬតករុមេុ៊េខដេលធ្ើការវេិិលោគដូចជាដីសម្បោេ
លសដ្ឋកិច្ចខដេមាេទតមង់តសប្លៅតាមស្ង់ដារអេ្រជាតិ
មាេការលគារពលៅតាមេក្ែណ្ឌ ប្ំលពញកាតព្កិច្ចតតរឹមតតរូវ
លគារពចបាប់្តប្លទសលេើយលយើងក៏ទទួេបាេមកវញិេូវសុវតិ្ភាព
ការង្រសតមាប្់កមមាករកមមាការេិីពំុមាេការោមោរតវាៃ (លធ្ើ
កូដកមមាបាតុកមមា)ពំុមាេការដួេសេលប្់កនាុងការង្រជាលដើម។េ។
ផទាុយលៅវញិតប្សិេលប្ើមាេអធិករណ៍ោំងលេះលកើតលឡើងចំាបាច់
តតរូវខតមាេការលដាះតសាយឲ្យបាេសមតសប្អាចទទួេយកបាេ
លពាេគឺការលដាះតសាយលៅតាមផលូវចបាប្់ឬេក្ែណ្ឌ លតពាះ
លប្ើពំុដូលចានា ះលទកមមាករលៅខតមាេប្ញ្ហា លដាយសារខតការមិេ
លគារពចបាប្់លេើយបាតុកមមាលៅខតលកើតលឡើងពំុឈប្ឈ់រពិលសស
ការលដាះតសាយដេ់ជេរងលតគាះខដេរងការរលំោភប្ំពាេ
តតរូវខតលធ្ើលឡើងតាមតប្ពេ្័យុតិ្ធម៌េិងតសប្លៅតាមេក្ែណ្ឌ 
ការង្រពីលតពាះលប្ើមាេប្ញ្ហា វវិាទកមមាករលកើតលឡើង(ខដេលយើង
លឃើញមាេការលកើេលឡើងកនាុងលពេប្ច្ចប្្បេនា)មេិគួរប្លងកើតកមាល ងំ
លដើម្បីទប្់គានា លដាយលតប្ើអំលពើេិងសោលដើម្បីយកឈនាះយកចាញ់
លដាយកមាល ងំបាយលនាះលឡើយ។ប្ខេ្មលេើលេះលទៀតការជួយ��
លេើកសទាួយលេើខផនាកសុែភាពក៏ជាចំណុចសំខាេ់កនាុងការអភិវឌ្ឍេ៍
ផងខដរ។

ជារួមការខដេលយើងអាចបំ្លពញកិច្ចការោំងលេះ
បាេេអាតប្លសើរលនាះគឺលយើងចាបំាច់តតរូវមាេការផ្សព្ផសោយឲ្យ
យេ់ដរឹងអំពីធុរកិច្ចលទើប្គាមា េការរលំោភសិទ្មេុស្សលេើយតតរូវ
ប្លញ្ច ៀសេិងប្ញ្ឈប់្េូវរាេ់គលតមាងអភិវឌ្ឍេ៍ឬសេតប្តិប្តិ្ការ
ោងំឡាយណាខដេលធ្ើឲ្យប្ៃះពាេ់ដេ់សិទ្ិមេុស្សធងៃេធ់ងៃរេិង
ចាតវ់ធិាេការលដាះតសាយជាប្នាទា េ់ចំលពាះជេរងលតគាះខដេ
រងផេប្ៃះពាេ់។តតរូវមាេយេ្ការតាមដាេេូវធុរកិច្ចេិង
សិទ្ិមេុស្សេិងលគាេេលោបាយរប្ស់រដា្ឋ ភិបាេកនាុងការលគារព
ការពារសិទ្ិមេុស្សេិងប្េ្កិច្ចសេការជាមយួេរឹងសងគាមសីុវេិ
កនាុងការចូេរមួទប្ស់ាក ត់េិងប្លញ្ច ៀសអំលពើរលំោភសិទ្ិមេុស្ស
រមួមាេសិទ្ិពេរដ្ឋេលោបាយេិងសិទ្ិលសដ្ឋកិច្ចសងគាមេិង
វប្្បធម៌លេើយការអាចអេុវត្លៅបាេេុះតតាណាខតលយើងផ្េ់
េក្ែណ្ឌ ដេ់ធុរកិច្ចតតរូវមាេការឆលងកាត់ការអេុមត័ចបាប្់លេះ
លដាយរដ្ឋសភាលដើម្បីពិេិត្យឲ្យមាេការយកចិត្ទុកដាក់លដើម្បីឲ្យ
ធុរកិច្ចអេុវត្ឲ្យបាេលពញលេញ៕វ



ដកដីផ្ដ�់ដីជាជំនាញរបស់
អ្នកនលោបាយ?

នាយ ផលេ យ៖ផលក!់អនាកេលោបាយប្ច្ចុប្្បេនាលគថា
កម្ុជាកំពុង្ េលៅរកេីតិរដ្ឋខតទលង្ើ
រប្ស់លគប្លណ្ដ ញរានស្ដយកដីលេតុអី្បាេជា
រានស្ដមេិអាចោមោរេីតិរដ្ឋការពារតទព្យ
សម្បត្ិរប្ស់ែលួេឯងបាេ?

នាយ ផលេ ក់៖ផលយឯងឆងៃេ់លធ្ើសអាី!អាេនារឹងលេើយ
ខដេលគលៅថាសីុតាមជំនាញលនាះអីលតពាះ
លគសីុបាេខតចំលពាះអនាកតកីតកខតប្ៃុលណាណ ះ
លដាយពួកលគយេ់ថាតករុមអនាកតកតីកភាគ
លតចើេមិេមាេឯកសារតគប្់តគាេ់លដើម្បី
ការពារតទព្យសម្បត្ិពួកលគលឡើយ។

នាយ ផលេ យ៖ផលក!់េរណាក៏ដរឹងខដរថាដីធលីផទាះ
រប្ស់ពួកគាត់(ពេរដ្ឋ)រស់លៅតាំងពី
ឆ្នា ១ំ៩៧៩លដាយមាេរដ្ឋអណំាចទទេួសាគា េ់
មាេប្័ណណ តគរួសារលសៀវលៅតគរួសារមាេ
អត្សញ្្ញ ណប្័ណណ តតរឹមតតរូវចុះលេតុអី្
លៅលពេខដេរដ្ឋតតរូវការលគខតងលចាទថា
ពេរដ្ឋរស់លៅមេិតសប្ចបាប្?់

នាយ ផលេ ក់៖ចំណុចេនារឹងលេើយខដេលគលៅថា
សីុតាមជំនាញលនាះខតផលយឯងតតរូវលចះ
ឆងៃេ់ថាលប្ើពួកលគ(អនាកមាេអនាកមាេអំណាច)
លចាទពេរដ្ឋរស់លៅែុសចបាប្់ដូលចនាះរដនា
អំណាចោំងលនាះក៏ែុសចបាប្់ខដរ។លប្ើ
លយើងសលងកតលមើេទំនាស់ដីធលីខដេលកើត
មាេលៅតប្លទសកម្ុជាភាគលតចើេលចញពី
អនាកមាេអំណាចលេើយអត់សូវមាេតករុម
អនាកតកណាលៅរលំោភដីអនាកមាេលឡើយ។

នាយ ផលេ យ៖ផលក!់លប្ើតាមគានា លមើេសារព័ត៍មាេ
ឬសា្ដ ប់្វទិ្ុយភាគលតចើេអនាកខដេតតរូវលគរលំោភ
ដីធលីសុទ្ខតអនាកតកតីកលេើយអនាកោងំលនាះ
មយួចំេួេតតរូវបាេមា្ច ស់ដីៃមាីប្្ដរឹងមា្ច ស់ចាស់
ចាប្់ដាកព់េ្នាគារប្ៃុខេ្គានា អត់សូវលឃើញ
អនាកមាេរលំោភដីអនាកតកលេើយតតរូវអនាកតក
ប្្រឹងលៅតុោការតតរូវតុោរចាតវ់ធិាេការ
ចាប្់ដាកគុ់កលនាះលឡើយ។

នាយ ផលេ ក់៖ប្ៃុណណរឹ ងក៏ឆងៃេ់ខដរលធ្ើលមើេខតមេុស្ស
មេិខដេធាល ប្់រស់លៅតសរុកខែមារអីុចរឹងពាក្យ
ថាេីតិរដ្ឋមាេខតសតមាប់្អនាកតកីតកទេ់លែសោយ
ខតប្ៃុលណាណ ះរឯីអនាកមាេអនាកមាេអំណាច
ពួកលគមិេខដេែ្េ់េរឹងេីតិរដ្ឋលឡើយលេើយ
មាេលពេែលះអាប្ញ្្ផាទា េ់មាត់រប្ស់ពួកលគ

ខដេលគលៅថាអេុសាសេ៍លនាះវាសាហាវ
ជាងចបាប្់លៅលទៀតខដេផលយឯងគួរខតដរឹង
អំពីស្ាេភាពលៅតសរុកខែមារ។អុីចរឹងលេើយ
បាេជាអនាកធំឬអនាកមាេអំណាចដកដីពី
រានស្លេើយតប្គេ់ដីរានស្ឲ្យរានស្វញិគឺ
រានស្ដរឹងគុណអនាកខដេរលំោភបំ្ពាេចបាប់្
លដាយឥតដរឹងែលួេលតពាះខតតកតីកលេើយ
រានស្គាមា េឱកាសតវាៃ តាមផលូវចបាប្់ជាមយួ
អនាកមាេខៃមលទៀត។លដាយលពេលវោែលី
គានា គិតោផលយឯងតតរឹមលេះសិេចុះចំាជួប្គានា 
លេែលតកាយលទៀត។

កំខប្លង

បញ្ហា �បីធលេបីត�លម្ើតមានមៅពបមទស្ ្ពុជាគឺបងករម�ើងមោយអ្ន្មាន�ុប�តិតរ្ន ជា្ួយអ្ន្មាន
អណំ្េ�្ហូតឬបមណដេ ញពបជា្លរ�្ឋមេញមោយមយាងមលើមសេ្្បីពបកាសស.ជ.ណ(មសេ្ដេបីជូន�ណំរឹ ង)
ត�លជាមហតុមធ្ើឲ្យនាយផ្លេ្ ់នតិងនាយផ្លេយអត់ពទាំ្ តិនបាននតិយាយមៅគឺ្ តិនអស់េតិត្ខាលេ េ្ លរ�្ឋភាន់ពេ�ំ
មោយអរគុណអ្្ន ត�លម�ញត�លចាប់ខលេួនោ្់គុ្រួេមោោះតលងពបគល់�បីរបស់ខលេួនឲ្យវ តិញតតតបរជា�រឹងគុណ
មគតែ្មទៀត។

ទំពរ័

១៤

ចេញផ្សាយចេខ០០១



 អនាកភូមសិងគាមៃមាីតតរូវការដីអភវិឌ្ឈេល៍ៅកខេលងជលមាល ះរវាងអនាកសងគាមៃមាី ឃុំៃមាដា
តសរុកវាេខវងលែត្លពាធិសាត់ជាមយួតករុមេុ៊េMDSចាប្ត់ាងំពីឆ្នា ំ២០១០ប្នាទា ប្ពី់រដា្ឋ 
ភបិាេបាេផ្េ់សម្បោេដីលសដ្ឋកិច្ចលៅលអាយតករុមេុ៊េលេះកេលងមកមេិបាេលដាះតសាយ
ផេប្ៃះពាេជូេពួកគាត។់
 ពេរដ្ឋខដេរស់លៅតំប្េល់នាះភាគលតចើេជាអតីតកងទព័ខែមារតកេមខដេលធ្ើការ
ផ្ាច់ែលួេខដេកាេលនាះលគលៅថាសមាេរណកមមា។ពួកគាតប់ាេកាេក់ាប្រ់ុករាេដីកនាុងឆ្នា ំ
អំឡុង១៩៩៩-២០០០។ការស់លៅរប្ស់ពួកគាតម់ាេការទទួេសាគា េ់ពីរដ្ឋអំណាចភូមិឃុំ
រេូតដេ់តសរុក។ ចាប្ត់ាងំពីតករុមេុ៊េទទួេបាេសិទ្ិសម្បោេដី វវិាទរវាងតករុមេុ៊េ
េិងតប្ជាពេរដ្ឋកល៏កើតមាេជាប្េ្ប្នាទា ប្់កាេលនាះមាេពេរដ្ឋប្្រឹងតវាៃ រេូតដេ់លៅ៨៤
តគរួសារប្ៃុខេ្លដាយតំប្េល់នាះជាតំប្េ់ដាចត់សោេលេើយពេរដ្ឋមាេការភយខ័ាល ចពីការគំ
រាមកំខេងផគាួប្ផ្សលំៅេរឹងភាពតកីតកលធ្ើលអាយពួកគាតល់បាះប្ងល់ចាេការោមោរតវាៃ ។
 ប្ច្ចុប្្បេនាប្ណ្រឹ ងរប្ស់ពួកគាតល់ៅសេ់២៣តគរួសារខដេកនាុងលនាះមាេមយួតគរួសារ
ទទួេយកសំណងេិងមយួតគរួសារលទៀតលៅលតរៅដីរប្ស់តករុមេុ៊េដូចលេះសេ់ខត២១តគរួសារ
ខដេកាេក់ាប្ល់េើរផទាដីអាតស័យផេេិងមេិអាតស័យផេជិត២០០េិកតា។
 កនាុងចំលណាម២១តគរួសារ លយើងបាេលធ្ើសតមងត់ាមទតមងស់ោកប្តតពត័ម៌ាេ
លេើកទី១បាេ៥តគរួសារ,លេើកទី២បាេ៨តគរួសារកនាុងលនាះលតរៅប្ណ្រឹ ង១,លេើកទី៣បាេចំេួេ៣
សរុប្បាេចំេួេ១៦តគរួសារលៅសេ់៦តគរួសារលទៀតអតោ់េប់្ំលពញ។លប្ើតាមការប្ញ្្ក់
ពីលោកលេងសុភាណាអភបិាេតសរុកវាេខវងថាកនាុងចំលណាម២១តគរួសារ១៦តគរួសារ
មាេប្ណណ័ កមមាសិទ្ិលសមាើ ៣០ កបាេដី ខដេមាេដី ទំេំ៊ ១២,៨០ េិកតា
េិង៥តគរួសារលទៀតអតម់ាេដី។ពាកព់េ្េិ័ងសោកប្តតព័ត័ម៌ាេលៅតតងច់ំណុចកំណត់
សំគាេ់ខដេដាកថ់ាសោកប្តតព័ត័ម៌ាេលេះគឺជាឯកសារសំរាប្ពិ់េិត្យលដាះតសាយលគាេ
េលោបាយសម្បោេសងគាមកិច្ចលនាះលោកសកើត តែអភបិាេរងលែត្លពាធិសាតប់ាេប្ញ្្កថ់ា
ដីខដេពេរដ្ឋរស់លៅអាតស័យផេប្ច្ចុប្្បេនាលនាះគឺស្ិតកនាុងខដេជំរកសត្រតពភនាសំំកុសដូលចនាះ
លប្ើចងប់ាេដីកាល យជាកមមាសិទ្ិោេ់ខតសំុតាមរយះសម្បោសងគាមកិច្ចលទើប្បាេ។
 លោកប្េ្លទៀតថាលោកេរឹងលធ្ើការលដាះតសាយជាកខ់ស្ងរេការកាេក់ាប្រ់ប្ស់
ពួកគាត់លេើយលោកកល៏តតៀមសតមាប្អ់នាកអតដី់ខដរ។
 លោកខូយ  រីោអភបិាេរងលែត្លពាធិសាតប់ាេប្ខេ្មថាលប្ើសិេការលដាះតសាយ
លេះបាេលជាគជយ័អាជាញា ធរេរឹងសេការជាមយួអងកការមេិខមេរដា្ឋ ភបិាេប្េ្លដាះតសាយលៅ
កខេលងលផ្សងៗលទៀតកនាុងលែត្លពាធិសាត។់
 តករុមអងកការមេិខមេ
រដា្ឋ ភបិាេបាេស្ាគមេល៍ៅ
េិងចំណាតក់ាររប្ស់អាជាញា ធរ
លែត្លពាធិសាត់ខដេបាេយក
ចិត្ទុកដាក់លដាះតសាយជូេ
តពជាពេរដ្ឋប្ៃុខេ្លោះជាោៃ ង
ណាកល៏ដាយតតរូវលដាះតសាយ
លដាយយុត្ិធមគ៌ាមា េេិងសោ៕

ឆកកួតអំណាច
 អាហារលពេោងៃ ចរេការជួប្

ជំុរប្ស់តគរួសារមួយប្នាទា ប់្ពីឈប់្សំរាក

ចុងសប្ាេ៍។

យាយ ៖េុឺ!រប្ប្តគប្ត់គងប្ច្ចុប្្បេនា

សម្ូបរលកមាងពាេលកមាងទំលេើងលេងខេ្បង

ផរឹកសីុតសីញីខដេចាស់ពីលដើមលគថា

ឆកួតប្ី៖

 -ឆកួតទីមយួឆកួតតសី

 -ឆកួតទីពីរឆកួតតសា

 -ឆកួតទីប្ីឆកួតខេ្បងពាោ



 ខដេឆកួតោំងបី្លេះលធ្ើឲ្យ

សងគាមវ រឹកវរលដាយសារអនាកមាេអនាកធំ

ផរឹកសីុបាញ់លបាះលេើសមត្កិច្ចលេើយ

អត់ហ៊ាេអេ្រាគមេ៍តសរួេមេិតសរួេ

អស់ប្ុណ្យអស់ស័ក្ិលេងស៊យជាប្់

គុក។

មៅ ៖ោយៗតាមលៅលមើេលឃើញ

មាេឆកួតមយួលទៀត!

យាយ ៖ឆកួតអីអាលៅតាងំពីោយលកើត

មកឮមាេខតប្ៃុណណរឹ ង?

មៅ ៖ឆកួតអំណាចណាលោកោយ!

យាយ៖ឆកួតអំណាចេនារឹងវាោៃ ងលមៃច

អាលៅ?

មៅ ៖ឆកួតអំណាចគឺលៅលឃើញអនាកធំ

មយួចំេួេែលះពិការលៅលធ្ើការកាេ់លឈើ

តចត់ែលះមាេអនាកតគាលពេលៅលឃើញ

ពិបាកខភនាកណាស់លោកលអើយឆកួតេរឹង

អំណាចលនាះ។

អ្នកភូមតិសង្គមថ្មីម្តរូវការដីអភតិវឌ្ឍន៍
លៅកបន្ង

ទំពរ័

១៥

ចេញផ្សាយចេខ០០១



មបាោះ្ុម្ សែមីនា ឆា្្ំ២០១៥ | ចំៃួៃ ៣០០០ច្បាប់

ឧបត្្្ភមោយ

ការការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញលោយលម្បើអំលពើហតិង្សាគឺជាការរំលលាភសតិទ្តិមនុស្ស

គណៈកមា្វាធតិការពបព្រឹត្តិក្្មននអង្គការ-សមាគ្ការពារសតិេ្ធតិ្នុសវាសក្្ពថុជា 
TheCambodianHumanRightsActionCommittee(CHRAC)

អាសយដា្ឋ េៈផទាះលេែ៩Eoផលូវលេែៈ៣៣០,ែណ្ឌ ចំការមេ,ភនាលំពញ|ទំនាក់ទ់ំេងអុីលមៃេៈchracsecretariat@yahoo.com
ទូរស័ពទា: 023 301 415/ 023 305 609 | ទូរសារ: 023 218 759 | លគេទំពរ័: www.chrac.org
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